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Slovo na úvod
Je tu prosinec. Závěr kalendářního roku a vstup do roku 

nového je období vzpomínek, bilancování, ale také plánů 
do budoucna. Také my budeme vzpomínat. Léto je dávno 
pryč, ale věřím, že se na stránkách našeho časopisu spolu 
s námi rádi ohlédnete za některými zajímavými letními 
akcemi. 

Metodické centrum vstoupilo do akademického roku, 
ve kterém slaví 25 let své existence. Přečtěte si autentický 
pohled čtyř dlouholetých posluchačů kurzů Metodického 
centra na tuto u nás ojedinělou vzdělávací instituci. 

O tom, že Metodické centrum i v tomto jubilejním roce 
nadále zůstává především centrem vzdělávání pedago-
gů všech stupňů, svědčí celá řada odborných přednášek, 
seminářů, koncertů, setkávání se zajímavými osobnost-
mi, vždy především v návaznosti na klavírní pedagogiku 
a metodiku.

Na stránkách Pianissima se mohou klavírní pedagogo-
vé například inspirovat bulharským vzděláváním klavíris-
tů, o němž přednášela MgA. Vanesa Ignatova – Graboń. 
Možná si se svými žáky rádi zahrají i některou ze skladeb 
bulharských skladatelů uvedených v notové příloze. Po-
kud mají žáci problémy se čtením not, mohou vyzkoušet 
nový eBook od MgA. Evy Suchánkové, který sama autor-
ka představuje v článku Pohádkově snadné čtení not pro 
malé klavíristy.

Ten, kdo ve výuce používá notovou magnetickou tabul-
ku, určitě uvítá i seznámení s novou pomůckou k výuce 
akordů z dílny paní učitelky Marcely Slané. V Pianissimu 
nechybí ani článek o každoroční improvizační přehlídce 

žáků ZUŠ Hrajeme si pro radost v aule JAMU, tentokrát 
na téma Hudební výlet na obrázkový ostrov. Učitelé ZUŠ 
najdou zajímavé podněty k obohacení výuky v závěrečné 
práci MC Mgr. Blanky Zedníkové.

Studenti Katedry klavírní interpretace vystoupili na 
mnoha koncertech - Laureáti soutěží, Klavírní matiné, 
Putování za Janáčkem. Koncertovali i pedagogové (Mo-
zart jubilující). Společně vystoupili studenti s pedagogy 
na koncertech v rakouském Grazu. Aby se ještě rozšířila 
možnost koncertování studentů, vznikl nový projekt Kla-
vírní pódium. I o tom se dočtete v našem časopise.

K životu klavíristů všech věkových kategorií neodmy-
slitelně patří soutěže. Po třech letech je tu opět pro zá-
kladní umělecké školy postupová soutěž vyhlášená MŠMT 
ČR s upravenými soutěžními podmínkami. Přinášíme též 
ohlédnutí za některými soutěžemi, které již proběhly 
(Amadeus, Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních 
gymnázií ČR), či propozice těch, které teprve budou.

Kdo má rád humorné povídání ladiče Daniela Kikty, tak 
určitě i v tomto čísle uvítá jeho dva příspěvky. 

Doufám, že každý milovník klavíru si v našem časopise 
najde to své a čtení Pianissima mu zpříjemní dlouhé zimní 
večery.

Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto čísla, 
a těším se na další spolupráci.

Miroslava Raková
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katedra klav ír ní interP retace

Pedagogové a studenti Katedry klavírní interpretace se představili 
v Grazu

Pedagogové a studenti Katedry kla-
vírní interpretace reprezentovali JAMU 
po interpretační i pedagogické stránce 
v rakouském Grazu . Alice Rajnohová 
a Jan Jiraský provedli 19 . října 2016 na 
společném večerním koncertě v  Pa-
lais Meran vrcholné skladby českých 
autorů J . V . H . Voříška, A . Dvořáka, 
B . Smetany, L . Janáčka, B . Martinů 
a V . Kaprálové . Den poté se ve stejném 
sále představili v náročném programu 
také studenti JAMU, laureáti meziná-
rodních klavírních soutěží, Kristýna 
Znamenáčková (Bach - Busoni, B . Mar-
tinů) a Pavel Zemen (S . Rachmaninov 
a S . Barber) . 

Vystoupení v historické budově na 
příjemném nástroji Steinway bylo pro 
všechny účinkující inspirujícím zážit-
kem, pro pedagogy pak i příjemným 
zpestřením mezi jejich výukou klavír-
ních studentů Kunst Universität Graz, 
kam byli pozváni k hostování v rámci 
programu ERASMUS . Určitou zvlášt-
ností, jež dobře vypovídá o poměrech 
zdejší univerzity, je přítomnost tří špič-
kových křídel v každé klavírní učebně . 

Zpravidla nechybí značky Fazioli a Bö-
sendorfer . I  když materiální zázemí 
není pro uměleckou pedagogiku vždy 
tím nejpodstatnějším, doufejme, že se 
českým školám brzy podaří podobně 
zkvalitnit výbavu tříd, přičemž by jistě 
stačily „pouhé“ dva kvalitní nástroje . 
Brno s Grazem spolupracuje v umě-

leckých oborech již od devadesátých 
let . Letos na JAMU hostovali pedago-
gové KUG prof . Ayami Ikeba (vedoucí 
klavírní katedry) a profesoři Zuzana 
a Otto Niederdorfer . 

Jan Jiraský

Budova Palais Meran v rakouském Grazu

Koncerty a přednášky pedagogů Katedry klavírní interpretace 
HF JAMU (srpen 2016 - leden 2017)

23. 8. 2016 „Prázdninové rozehrávání“ – Konzervatoř 
Brno 

•	 prof . Vlasáková – přednáška „Příprava koncertního 
vystoupení klavíristy“

24.–26. 8. 2016 EPTA Bratislava

•	 prof . Vlasáková – přednáška „Zrcadlení hudebních 
obrazů a prožitků v dětské  klavírní interpretaci“

•	 doc . Jiraský, Ph .D . – přednáška „Klavírní tvorba 
B . Smetany se zaměřením na ZUŠ a konzervatoře“

10. 9. 2016 EPTA Praha

•	 prof . Vlasáková – přednáška „Psychické a fyzické 
aspekty dětské klavírní interpretace“

30. 9. – 2. 10. 2016 Víkendový klavírní seminář 
v Litvínově

•	 prof . Vlasáková –přednáška „Mladý klavírista na 
pódiu“
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8.  10.  2016 Seminář pro pedagogy pražských ZUŠ 
v ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2

•	 prof . Vlasáková – přednáška „Příprava žáka na klavír-
ní soutěž“

14. 10. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Jiraský, Ph .D . – přednáška „S kladívky a bez brk“

21. 10. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Jiraský, Ph .D . – přednáška „Starý zákon klavírní 
hudby“

25. 10. 2016 Mozart jubilující – koncert 
v Besedním domě v Brně

•	 Jan Jiraský a Korngold Quartet

3. 11. 2016 Mozart v Galerii – koncert ve Vysokém Mýtě

•	 Jan Jiraský a Korngold Quartet

4. 11. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Daniela Velebová – přednáška „Velké osobnosti 
klasicismu v zrcadle klavírní literatury – J . Haydn“

11. 11. 2016 Napajedla, Festival R. Firkušného

•	 Jan Jiraský a Korngold Quartet

11. 11. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Daniela Velebová – přednáška „Velké osobnosti 
klasicismu v zrcadle klavírní literatury – W . A . Mo-
zart“

22. 11. 2016 Seminář klavírních pedagogů – Trhové 
Sviny 

•	 prof . Alena Vlasáková – přednáška „Příprava žáků na 
soutěže a veřejná vystoupení“

•	 Informace o pomůckách a materiálech Metodického 
centra HF JAMU 

25. 11. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Daniela Velebová – přednáška „Velké osobnos-
ti klasicismu v zrcadle klavírní literatury – L . van 
Beethoven“

2. 12. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 MgA . Alice Rajnohová, Ph .D . – přednáška „Vitulka 
u klavíru“

7. 12. 2016 Praha Rudolfínum - Sukova síň

•	 Igor Ardašev– klavír, Kristina Fialová – viola

9. 12. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – přednáška „Řeč v hudbě – 
hudba v řeči“

16. 12. 2016 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 Mgr . Helena Weiser – přednáška „Slavní klavírní 
interpreti minulosti“

6. 1. 2017 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Vladimíra Sláviková – přednáška „F . Chopin“

13. 1. 2017 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Vladimíra Sláviková – přednáška „R . Schumann“

20. 1. 2017 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – přednáška „F . Liszt, B . Sme-
tana, E . Grieg“

27. 1. 2017 Univerzita 3. věku – Básníci klavíru

•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – přednáška „Lev s bílou hří-
vou“
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MetOdickÉ centrUM - klav ír

červen 2014

Vyznání Metodickému centru

Atmosféra, která na mě dolehla po sobotním MC, mě 
usadila do křesla u počítače. Přemýšlela jsem, jak uctít 
všechny ty úžasné osobnosti, se kterými nám bylo dopřáno 
se poznat, stýkat, které si udělaly čas a sklonily se k nám, 
abychom z nich mohli čerpat jejich letité zkušenosti a mou-
drosti.

Prvotní myšlenka, která mě napadla, jsou slova díků. 
Vždy jsme si odnesli něco pěkného, inspirativního.

Na centru jsem prožila dvacet krásných, nezapomenu-
telných let plných inspirace. Vždy jsem cítila obklopující 
lásku, vzájemnou úctu a nesmírnou obětavost a vytrvalost, 
která nám umožnila v tak souvislém sledu se vzdělávat 
a doplňovat si neustále nové poznatky a seznamovat se 
s moderními trendy v klavírní pedagogice. Něco neviditelně 
krásného a velmi povzbuzujícího, lidský a láskyplný přístup, 
inspirující velkým příkladem a obětavostí mimořádných 
lidí k nám všem. Tím vším byly a jsou naše soboty naplněny.

Přivítali jsme vzácné hosty z Polska, Izraele, Francie, 
Švýcarska, Slovenska, Německa, Ruska, Bulharska. Jejich 
přednášky byly vždy fundovaně překládány.

Hosté z Čech - pro mě nezapomenutelný a šarmant-
ní skladatel a  básník Josef Sluka, prof.  Ivan Klánský, 
prof. Lukšaité - Mrázková, doc. Daniela Stavělová, před-
nášky doc. Jana Jiraského a nikdy se neopakující přednášky 
od naší paní prof. Aleny Vlasákové. Jedním slovem NÁD-
HERA. 

Pro mne jsou nezapomenutelné konzultace s žáky, rady 
pro naše hyperaktivní i autistické žáky, konzultace komorní 

hry s profesorkou neobyčejného rozhledu Jiřinou Kolma-
novou.

Myslím, že nám kolegové z našich ZUŠek mohli tiše závi-
dět! Vždy všechno perfektně zorganizované a do posledního 
detailu promyšlené.

Ten neobyčejný pocit partnerství se všemi pomocníky 
kolem centra, jejich vstřícnost, milé a profesionální chování. 
I to patří k centru. Vzpomínám na Ondřeje Srbu, který 
s knihou od Saint-Exupéryho opouštěl centrum.

Díky Metodickému centru věřím ve svou práci, a vím, 
že tato práce je a bude lékem na nejrůznější nemoci doby. 
Že činí z dětí mimořádně citlivé a vnímavé bytosti, učí je 
disciplíně a vytrvalosti. Že ZUŠky se všemi jejich obory 
jsou pro stát tou nejlevnější prevencí v boji s nemocemi 
a problémy této měnící se doby.

Čas nám plyne mezi prsty. V této hektické době, která 
vyznává kult úspěchu, je Metodické centrum oázou, kterou 
vytvořila a do těchto hodnot přivedla práce paní profesorky 
Aleny Vlasákové.

Pro nás je to největší věno, které jsme mohli získat. Vím, 
že jsem dvacet let nemarnila čas a přála bych stejné pocity 
i svým kolegům.

 Děkuji všem!

 Se srdečnými pozdravy
Arnoštka Machurová

Metodické centrum – klavír Katedry klavírní intepretace 
Hudební fakulty JAMU slaví v letošním akademickém roce 
25 let své existence . 

V čele Metodického centra stojí prof . Alena Vlasáková, 
která je i jeho zakladatelkou . Její osobnost spojená s klavírní 
interpretací a pedagogikou, a množství obdržených dopisů, 

mailů, poděkování, vyznání, vzpomínek na umělecká a lid-
ská setkání…, by jistě vydalo na celou knihu . A my dnes 
Vám, čtenářům našeho časopisu, s laskavým svolením paní 
profesorky i souhlasem autorů, přinášíme autentické pohle-
dy alespoň čtyř posluchačů Metodického centra . 

Očima posluchačů Metodického centra
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Absolventka brněnské konzervatoře 
Arnoštka Machurová studovala v rám-
ci celoživotního vzdělávání pedagogů 
v  Metodickém centru dvacet let. Ze 
studia si cení bohatých a kvalitních in-
formací získaných od prof. Vlasákové 
a nesmírně cenných konzultací komor-
ní hry u  prof. Jiřiny Kolmanové, které 
využila zejména ve své praxi hry na dva 
klavíry. Poznatky získané v MC uplat-
ňuje zejména ve své pedagogické práci 
s dětmi na ZUŠ ve Zlíně a Otrokovicích.

září 2016

Dobrý den, 

mnohokrát děkujeme za pozvání 
do MC! S obrovskou radostí čtu opět 
další program Metodického centra, 
který je naplněn až po okraj šálku! 
Přeji moc všem, kteří se na chodu 
centra podílejí, aby je jejich elán, 
nadšení a radost stále provázely, tak 
jak tomu bylo v  letech minulých! 
Mnohokrát za všechny posluchače 
děkuji, co pro nás děláte. Moc si toho 
vážíme!

S úctou
Martin Fišl 

Arnoštka Machurová se svými žáky

Klavírista a pedagog MgA. Martin 
Fišl je absolventem pražské konzervatoře 
a Akademie múzických umění ve třídě 
prof. Emila Leichnera. V současné době 
pedagogicky působí na ZUŠ Vítězslavy 
Kaprálové v Brně a od letošního školního 
roku také vyučuje předměty klavírní duo 
a vyučovatelská praxe na Konzervatoři 
Brno. Se svými žáky ze ZUŠ se pravidel-
ně účastní soutěží, na kterých získává 
významná ocenění. Metodické cent-
rum JAMU navštěvuje jako posluchač 
od roku 2012, jeho žáci hrají také jako 
modeloví žáci při přijímacích i státních 
závěrečných zkouškám bakalářského 
studia Klavírní pedagogiky.

Martin Fišl se svým žákem

prosinec 2016

Můj pedagogický život se zásadně 
změnil od doby, kdy jsem začala na-
vštěvovat Metodické centrum JAMU. 
Získala jsem zde a nadále získávám 
cenné znalosti z klavírní pedagogiky 
a klavírní a cembalové interpretace, 
které mohu využívat a aplikovat ve 
své pedagogické práci, jež mě naplňu-
je obrovským štěstím a stala se mým 
životním posláním.

Děkuji za to především prof. Aleně 
Vlasákové. To ona nás postupně po 
mnoho let formovala a pevně věřila, 
že nás dovede až ke studiu klavírní 
pedagogiky. Proto jsem šťastná, že její 
přítomnost v Metodickém centru trvá 
i nadále a současně jsem přesvědče-

na, že je nezbytná, a to v jedné důle-
žité věci. Předat své znalosti umí dnes 
mnoho pedagogů, ale vytvářet kolem 
sebe prostředí, kam se rádi vracíme 
právě pro atmosféru a pěkné vztahy, 
to už tak samozřejmé není. Proto si 
vážím jejího nadstandardního půso-
bení, jednak jako vynikajícího profe-
sionála na všech stupních vzdělává-
ní, předávající nám své pedagogické 
názory, ale také pro své postoje a ži-
votní zkušenosti, a to časově vysoce 
nad rámec svých běžných pracovních 
povinností. 

Metodické centrum spoluvytváří 
mnoho dalších vynikajících a  las-
kavých pedagogů. V  mém případě 
prof.  Josefa Hloušková, se kterou se 
nejvíce setkávám a která mi předává 
již po mnoho let cenné rady ve hře na 
klavír. 

Jí i všem ostatním patří obrovský 
dík, že nám věnují svůj drahocenný 
čas. Přála bych si, abychom svým umě-
ním dokázali skrze hudbu povznášet 
srdce člověka k pozitivním hodnotám, 
které mění náš život k lepšímu a činí 
jej krásnějším. Našim milým peda-
gogům přeji mnoho sil a  šťastných 
okamžiků se svými studenty a paní 
prof. Vlasákové radostný pohled na 
obrovské dílo, které vytvořila a jehož 
je pevnou součástí.

Miluše Mimrová

BcA. Miluše Mimrová je absolvent-
kou Konzervatoře v Pardubicích a ba-
kalářského studia Klavírní pedagogiky 
na JAMU v Brně. V současnosti peda-
gogiky působí na ZUŠ v České Třebové. 
Působí také jako úspěšná korepetitorka 
a cembalistka a klavíristka Komorního 
orchestru Jaroslava Kociana. Zajímá se 
o historicky poučenou interpretaci sta-
ré hudby. Se svými žáky se pravidelně 
účastní soutěží, kde již získala řadu vý-
znamných ocenění. Vychovala již mno-
ho žáků působících v umělecké oblasti. 
V Metodickém centru JAMU studuje od 
roku 2004.
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Miluše Mimrová

prosinec 2016

Vážení a milí přátelé, 

o Metodickém centru JAMU ho-
vořím často a  ráda. Se zaujetím si 
povídám na toto téma s kolegyněmi 
i kolegy ze ZUŠek i dalších institucí, 
svázaných nějakým způsobem s hud-
bou, klavírem, vzděláváním, s velkým 
porozuměním a souzněním s kolegy-
němi z centra a rovněž mezi svými 
bližními a známými vedu na adresu 
MC monolog.

Tedy, „zasvěceným“ není potřeba 
nic vysvětlovat a popisovat. Ale ti, kte-
ří „naše“ Metodické centrum nezna-
jí, mi dříve či později položí otázku: 
„A proč tam jezdíš tak dlouho, tolik 
let? Nechceš zkusit něco jiného?!“

Ale ovšem, zkouším i „něco jiného“, 
jenže MC JAMU nelze jen tak opustit. 
Já se ho držím jako klíště už druhou 
dekádu a to prosím se mi dojezdová 
vzdálenost změnou pobytu zvýšila ze 
42 km na trojnásobek.

Dovolím si rekapitulaci svých 
osobních důvodů, proč jsem se ráda 
a ochotně stala inventářem MC: 

•	 MC je fantastické místo plné 
úžasných lidí, skvělých setkání, 
ryzích hodnot a nevyčerpatelné 
studnice podnětů, zážitků, ná-
padů. 

•	 Jsem ještě stále pokaždé příjem-
ně překvapena a  zaujata pro-
gramem, náplní konzultací.

•	 Centrum má obdivuhodně ši-
roký záběr, obsah, škálu aktivit. 
Každý si zde přijde na své. Za-
ujmou vás odborné přednášky 
nejen z  klavírní pedagogiky, 
obdivujete klavírní výkony žáků 
a  studentů i  pedagogů umě-
leckých škol, rozradostníte se 
u muzicírování na orffovské ná-
stroje a s chutí si zkusíte zatan-
čit renesanční či barokní tance, 
dychtivě vstřebáváte informace, 
novinky, podněty svých kolegů, 
o které se oni ochotně dělí…

Nemíním sklouznout k výčtu te-
matických okruhů a činností v centru.

Využívám příležitosti, abych sdě-
lila, že jsem jednou z  těch učitelek, 
kterým MC pomáhá, aby neuvízly 
v  rutině, stereotypu, aby dokázaly 
čelit vyhoření; že jsem to i  já, které 
MC pomáhá se dále vzdělávat, roz-
víjet, růst… 

Díky centru učím ráda, snad jsem 
svým žákům prospěšná a doufám, že 
se děti u nástroje nenudí. Když má 
kantor radost, má dítě taky radost, 
viďte?

Zkusím to vážně: velmi si vážím 
toho, co centrum pro (nejen) klavír-
ní pedagogy celá ta léta dělá. Jsem 
hrdá na to, že jsem součástí tohoto 
špičkového vzdělávacího (a  rovněž 
výchovného) pracoviště. Hrdá jsem 
proto, že mezi odbornou veřejností 
nejen v Česku, ale i za hranicemi se 
o centru ví a hovoří v superlativech. 

Hluboce se skláním před těmi, kteří 
čtvrtstoletí drží tak vysokou úroveň 
MC a přeji mu – tedy těm, kteří tvoří 
jeho páteř: pedagogům, odborníkům, 
přednášejícím, vyučujícím, organi-
zátorům, všem pracovníkům MC – 
dlouhá, tvůrčí, harmonická léta.

P. S.: Srdcem, duší, mozkem MC je 
paní profesorka Alena Vlasáková. Její 
„Centrum“ je prostě nenahraditelné, 
báječné. Máte náš respekt, úctu, lás-
ku, vážená, milá, obdivuhodná paní 
profesorko.

Ludmila Keršnerová

Mgr. Ludmila Keršnerová je absol-
ventkou Pedagogické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci a studující 
Církevní konzervatoře Opava. V Me-
todickém centru studuje od roku 2003. 
Pedagogicky působila jako učitelka 
v  mateřské škole, střední pedagogické 
škole a osmnáct let na ZUŠ Boskovice. 
Zaměřuje se především na práci („mu-
zicírování“ – nejen u klavíru) s předškol-
ními dětmi (a jejich rodiči).

Ludmila Keršnerová
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Veletrhy s Pianissimem

Časopis Pianissimo navštívil v uply-
nulých měsících dva významné vele-
trhy vysokých škol . Dne 11 . - 13 . říj-
na byl spolu s  informacemi o studiu 
v Metodickém centru prezentován na 
mezinárodním studentském veletrhu 
Akadémia & Vapac v  AEGON aréně 
v Bratislavě . Veletrh navštívilo kolem 
deseti tisíc návštěvníků . Jednalo se 
především o maturanty, ale i studenty 
vysokých škol, mladé profesionály, čer-
stvé absolventy a další zájemce o nej-

novější informace v oblasti vzdělávání . 
Všichni měli mimo jiné možnost dis-
kutovat s odbornými pracovníky z ob-
lasti vzdělávání o  nabídkách studijních 
programů a oborů, o kurzech dalšího 
vzdělávání, poradenských službách 
a nabídkách zaměstnání . Řada z nich 
se zastavila i u stánku s propagačními 
materiály HF JAMU .

Ve dnech 1 . - 4 . listopadu mohli Pia-
nissimo prolistovat návštěvníci Evrop-

ského veletrhu pomaturitního a celoži-
votního vzdělávání Gaudeamus 2016 
v Brně . Tento veletrh se koná na Vý-
stavišti Brno a patří k nejvýznamněj-
ším zdrojům informací o  současných 
možnostech studia po maturitě u nás 
i v zahraničí . Zástupci z jednotlivých 
vysokých škol zde informovali zájemce 
o studium o podmínkách přijímacího 
řízení a studia . Veletrh nabízel bezplat-
ný poradenský servis pro výběr vhod-
ného oboru, k dispozici bylo i kariérní 
poradenství a pro pedagogy a výchov-
né poradce bylo letos poprvé předsta-
veno Pedagogické centrum s bohatou 
programovou nabídkou přednášek 
a  informačních služeb . Katedra kla-
vírní interpretace se prezentovala 
prostřednictvím časopisu Pianissimo 
a informačními letáky o možnostech 
studia v Metodickém centru KKI HF 
JAMU . Hudební fakulta JAMU se tak 
stala jedním z  240 zúčastněných vysta-
vovatelů z dvaceti zemí světa a kolem 
jejího stánku prošlo nebo se i zastavilo 
a nahlédlo do vystavovaných materiálů 
27 882 návštěvníků .

Jana Jarošová a Věra Chmelová

Časopis Pianissimo na Veletrhu Akadémia & Vapac v Bratislavě

MetOdika a OdBOr nÉ St Udie

Klavírní seminář pro 6. ročník ZUŠ

1. Úvod
Při volbě tématu závěrečné práce Kurzu 1 v Metodickém 

centru JAMU jsem přemýšlela o jeho využitelnosti ve vlastní 
pedagogické praxi . Hledala jsem něco, v čem si nejsem jistá, 
co bych ráda prostudovala podrobněji nebo co aktuálně po-
třebuji do výuky hry na klavír . Napadlo mě vytvořit učební 
plán, jakousi knihu receptů výuky k předmětu Klavírní se-
minář pro 6 . ročník ZUŠ .

Na Základní umělecké škole v Poděbradech jsme s kolegy 
z klavírního oddělení při tvorbě školního vzdělávacího pro-
gramu1 zavedli nový hromadný předmět Klavírní seminář 
1 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Poděbrady, 
Školní 556 . Poděbrady: 2015 .

pro 6 . ročník, Kolektivní interpretaci v 7 . ročníku a rozšířili 
jsme výuku hudební nauky pro klavíristy do konce studia 
1 . stupně (viz tabulka)2 . Rámcový vzdělávací plán ukládá 
povinnost kolektivní výuky v šestém a sedmém ročníku . 
Rozhodli jsme se k  těmto krokům z toho důvodu, že na 
výuku čtyřruční hry pro všechny žáky klavírního oddělení 
nejsou ani hodinové ani finanční dotace a do komorní hry se 
mohou zapojit jen ti zkušenější . Navíc povinnost navštěvovat 
Hudební nauku3 měli žáci naší školy pouze pět let, což podle 
našeho názoru pro správné pochopení hudebních zákonitos-
tí nestačí . Jsem přesvědčená o tom, že je nutné, aby se kla-
víristé orientovali v notovém zápise, dokázali pochopit for-

2 Tabulka převzata z dokumentu ŠVP ZUŠ Poděbrady .
3 Nyní Nauka o hudbě - teorie a dějiny hudby .
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mální a harmonické vztahy, rytmickou a výrazovou složku, 
poslouchali kvalitní hudbu a uměli o ní hovořit . Je důležité, 
aby měli přehled o skladatelích klavírních děl a interpretech, 
naučili se vyhledávat notové i poslechové materiály a vybírat 
ze spousty možností ty kvalitnější . Zároveň by měli mít i širší 
kulturní rozhled . Na individuálních hodinách klavírní hry 
je však velmi málo času a není možné vše obsáhnout .

Učební plán studijního zaměření ‒ Hra na klavír: 

Pamatuji si, že jako studentka jsem pociťovala lítost nad 
tím, že jsem u klavíru sama, ochuzená o kolektivní spolu-
práci a prožívání skupinového zážitku z hraného díla . Smyč-
cová, kytarová, dechová, bicí i pěvecká oddělení mohou za-
kládat různá komorní, sborová či orchestrální seskupení, ale 
klavíristé jen zřídka . To je podle mého názoru velká škoda, 
neboť spoluvytváření díla v kolektivu, předávání zkušeností 
od zkušenějších muzikantů, duchovní a energetický roz-
měr při interpretacích, přátelství, společné zážitky a prožité 
emoce jsou obrovským vkladem do života mladého umělce . 
Právě z těchto důvodů snad bude Klavírní seminář pro žáky 
inspirací a přínosem, budou mít příležitost poznat mnoho 
nových hudebních impulsů, nápadů a vybrat si vlastní směr 
na cestě hudebního rozvoje .

S radostí jsem se chopila této výzvy a pokusila se vytvořit 
koncept učebního plánu . Výuka by neměla probíhat pouze 
formou strohých přednášek . Měla by být pestrá a bohatá 
na rozmanité činnosti, úkoly a společné zážitky . Jednotlivé 
lekce se mohou zabývat dějinami hudby, kulturními slohy, 
rozborem forem poslouchaných či žáky hraných skladeb, 
harmonií, improvizací, doprovody, čtyřruční hrou, porov-
náváním interpretací a žánrů, tancem či skladbou . Vše by 
mělo probíhat na elementární úrovni, abychom žáky neza-
hltili přílišným množstvím odborných termínů, se kterými 
si nebudou vědět rady . Probíranou látku by si měli záro-
veň ověřit v praxi, při hudební činnosti . Důležité je také 
opakování, připomínání a srovnávání učiva v následujících 
hodinách, hledání podobností, rozdílů a souvislostí . Žáci 
tedy budou hudbu poslouchat, tvořit, analyzovat, hovořit 
o ní a hrát hry s hudební tématikou, rozšiřovat své znalosti 
četbou a vypracováním referátů, propojovat hudební proži-
tek s jinými druhy umění (výtvarné, taneční, dramatické), 
pracovat s počítačem a zvukovou technikou . Budou společně 
navštěvovat koncerty, podnikat hudební výlety či exkurze 
a účinkovat na veřejnosti .

Cílem Klavírního semináře by mělo být pěstování lásky 
k hudbě a zájmu o kulturu, rozšiřování hudebních vědo-
mostí, dovedností a jejich následná využitelnost v klavírní 
hře žáků, v neposlední řadě navázání vrstevnických vztahů, 
vzájemná inspirace, motivace a společné zážitky .

Práce obsahuje náměty, výukové postupy, konkrétní úlo-
hy a pracovní listy k jednotlivým lekcím pouze do konce 
prvního pololetí, tedy do období klasicismu . Důvodem byl 
příliš vysoký nárůst stránek, který přesahoval původní za-
dání závěrečné práce .

2. Kalendář, tvorba rozvrhu
Budeme-li přemýšlet o učebním plánu k předmětu Kla-

vírní seminář, musíme si předem ujasnit, kolik hodin výuky 
budeme mít v konkrétním školním roce k dispozici . Je tedy 
důležité předem prostudovat kalendář a určit den výuky . 
V každém z měsíců v roce se totiž mohou vyskytnout okol-
nosti, které brání pravidelné výuce . Státní svátky, prázdniny 
a ředitelská volna bývají těmi nejčastějšími důvody, kvůli 
nimž neprobíhá výuka podle rozvrhu . Budeme-li s nimi pře-
dem počítat, sestavíme lépe časový plán jednotlivých lekcí . 
Prázdniny vycházejí na různé dny v týdnu, ovšem často se 
stává, že jsou jimi zejména čtvrtek a pátek . Dokonce i ře-
ditelská volna na základních školách se nezřídka stanovují 
na dny blízké víkendu . Proto doporučuji, pokud to bude 
vyhovovat vedení školy, pedagogovi i žákům, zařadit před-
mět Klavírní seminář spíše od pondělí do středy, abychom si 
zajistili co nejvíce času na neobyčejné hudební zážitky . Jako 
příklad uvádím tabulku na rok 2016/2017, dnem v rozvrhu 
je středa4 . 

Dalším kritériem pro tvorbu rozvrhu je organizace ostat-
ních hromadných předmětů na škole . Na naší ZUŠ si stu-
denti 6 . ročníku kromě Klavírního semináře mohou zvolit 
také Sborový zpěv . V případě, že by chtěli navštěvovat oba 
předměty, je nutné je rozvrhnout tak, aby nedošlo k časo-
vému překrytí obou lekcí . To platí i v případě tanečních, 
dramatických či výtvarných předmětů . Žáci často studují 
i více oborů současně .

Dále doporučuji zjistit významná životní jubilea sklada-
telů či interpretů v konkrétním roce výuky a sledovat články 
4 Jarní prázdniny pro školní rok 2016/2017 vycházejí v našem městě 
Poděbrady na únor, ale v jiných krajích a okresech mohou připadat na 
březen .
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v časopisech, pořady v televizi a koncertní programy . Podle 
získaných informací lze aktuálně reagovat na dění v umě-
leckém světě a zasvěcovat do něj mladé klavíristy oboha-
cováním výuky . Je nutné inspirovat nejen žáky, ale hledat 
inspiraci i pro sebe .

3. Interpreti 20. a 21. století
V této kapitole předložím výběr významných klavírních 

virtuosů, interpretů či pedagogů, o kterých bychom se měli, 
podle mého názoru, žákům zmínit, aby jejich jméno znali 
a věděli o jejich uměleckých kvalitách . V následujících ka-
pitolách uvádím konkrétní internetové odkazy na nahrávky 
s některými interprety ze seznamu . Samozřejmě dále záleží 
na vkusu a oblíbenosti jednotlivých klavíristů a vymezeném 
čase, zda o těchto či jiných pohovoříme podrobněji, uvede-
me více ukázek, nahrávek, filmových dokumentů a podob-
ně . V tomto směru je nutná pečlivá příprava pedagoga na 
výuku, při níž si sám vyhledá kvalitní ukázky na míru ke 
každé lekci . K podrobnějšímu studiu interpretačních stylů 
vedeme studenty zadáváním domácích poslechových úko-
lů . Žáci mohou hledat nahrávky různých skladeb od za-
daného interpreta nebo mohou jednu skladbu poslouchat 
od více různých hráčů . Na hodině klavírního semináře by 
měl vzniknout prostor pro vyjádření k oněm poslechům, 
porovnání jednotlivých interpretací, hledání výrazových 
a  technických prostředků jako je frázování, dynamika, 
tempo, metrum, charakter, atd . Žáci se tak učí vyjadřovat 
vlastní názor, formulovat myšlenky, diskutovat s ostatními, 
rozšiřují si slovní zásobu, hudební představivost a přehled 
v klavírní literatuře .

Ke kapitole Historie kladívkového klavíru doporučuji 
nahrávky a ukázky hry na klavichord, cembalo a další his-
torické klávesové nástroje . Skvělými interprety jsou např .: 
Zuzana Růžičková, Ralph Kirkpatrick, Scott Ross, Paul Ba-
dura ‒ Skoda, Giedrė Lukšaitė - Mrázková, Barbara Maria 
Willi, Viviana Sofronitsky .

V kapitole o varhanní hudbě lze uvést z českých varhaní-
ků například jména: Jaroslav Tůma, Michal Novenko, Irena 
Chřibková, Alena Veselá, Zdeněk Nováček, Martin Dvořák, 
Josef Kšica . Ze zahraničních varhaníků jsou to např .: Hans 
André Stamm, Karl Richter, Ullrich Böhme, Sean Jackson, 
Philippe Lefebvre, Olivier Latry, Cameron Carpenter .

Dále je důležité sledovat televizní pořady s hudební téma-
tikou a číst časopisy,5 ve kterých se dozvíme o novinkách, 
trendech a kuriozitách nejen z klavírního oboru a můžeme 
s nimi žáky seznámit a výuku obohatit . Stejně tak je vhod-
né mít přehled o klavírních soutěžích a jejich laureátech 
(např .: Chopinova soutěž v Polsku6), o hudebních festiva-
lech (např . Pražské jaro7) nebo o koncertech významných 

5 Hudební rozhledy, Harmonie, Pianist, Pianissimo .
6 http://chopincompetition2015 .com/ Mezinárodní klavírní soutěž 
Fryderyka Chopina ve Varšavě .
7 http://festival .cz/cz/detail_programu/97609 Mezinárodní hudební 

klavírních virtuosů současnosti . Informace o pořádaných 
klavírních soutěžích, koncertech, interpretech a skladatelích 
lze najít mimo jiné i na internetových portálech .8

Čeští klavíristé a pedagogové:9

•	 Rudolf Firkušný 
•	 Jan Heřman 
•	 Ilja Hurník 
•	 Valentina Kameníková10     
•	 Vlastimil Lejsek  
•	 František Maxián 
•	  Ivan Moravec 
•	 Josef Páleníček  
•	 Jan Panenka 
•	 František Rauch
•	 Věra Řepková
•	 Jiří Skovajsa  
•	 Pavel Štěpán                                                                         
•	  Rudolf Bernatík 
•	 Zdeněk Hnát
•	 Ivan Klánský
•	  Boris Krajný
•	  Radoslav Kvapil
•	 Věra Lejsková
•	  Emil Leichner 
•	  Tomáš Víšek                                                                         
•	 Igor Ardašev
•	  Jitka Čechová 
•	 Jan Jiraský 
•	 Ivo Kahánek
•	  Martin Kasík 
•	 Karel Košárek
•	 Alice Rajnohová
•	 Michal Rezek
•	 Jan Simon
•	 Lukáš Vondráček

Klavíristé jazzové a nonartificiální hudby: 11

•	 Vladimír Klusák   
•	 Milan Dvořák
•	 Emil Hradecký   
•	 Petr Malásek 
•	 Rudolf Rokl   
•	 Emil Viklický  
•	 Jaroslav Uhlíř

soutěž obor klavír . Pražské jaro 2016 .
8 http://www .muzikus .cz/muzikontakt/, http://www .eurohudebka .cz/, 
http://www .musica .cz/cz/, http://www .klaviatura .cz/
9 https://cs .wikipedia .org/wiki/Kategorie:Čeští_klavíristé, wikipedia, 
dostupné 10 . 3 . 2016 Mergentalová, Martina . Dějiny a literatura klaví-
ru . Kroměříž: vlastním nákladem, 2006, s . 126‒127 .
10 V . Kameníková pocházela z Ukrajiny .
11 https://cs .wikipedia .org/wiki/Seznam_klav%C3%ADrist%C5%AF, 
wikipedia: seznamy klavíristů, dostupné 10 . 3 . 2016 .

http://chopincompetition2015.com/
http://festival.cz/cz/detail_programu/97609
http://www.muzikus.cz/muzikontakt/
http://www.eurohudebka.cz/
http://www.musica.cz/cz/
http://www.klaviatura.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_klav%C3%ADrist%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_klav%25C3%25ADrist%25C5%25AF
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•	 Gerald Clayton
•	 Chick Corea   
•	 Bill Evans
•	 Ray Charles    
•	 Keith Jarrett
•	 Diana Krall 
•	 Oscar Peterson
•	 Pascal Wintz

Klavírní legendy: 

•	 Géza Anda
•	 Wilhelm Backhaus
•	 Alfred Brendel
•	 Georges Cziffra
•	 Edwin Fischer
•	 Emil Gilels
•	 Glenn Gould
•	 Myra Hess
•	 Vladimir Horowitz
•	 Dinu Lipatti
•	 Ignacy Jan Paderewski
•	 Sviatoslav Richter
•	 Rudolf Serkin
•	 Paul Badura ‒ Skoda
•	 Claudio Arrau 
•	 Leonard Bernstein
•	 Alfred Cortot 
•	 Annie Fischer   
•	 Walter Gieseking   
•	 Leopold Godowsky  
•	 Friedrich Gulda   
•	 Josef K . Hofmann   
•	 Wilhelm Kempff   
•	 Benedetti Michelangeli  
•	 Sergej Rachmaninov 
•	 Arthur Rubinstein
•	 Artur Schnabel

Světový interpreti:

•	 Leif Ove Andsnes
•	 Vladimir Ashkenazy
•	 Martha Argerich
•	 Daniel Barenboim
•	 Gergely Bogányi
•	 Khatia Buniatishvili
•	 Hélène Grimaud
•	 Jevgenij Igorjevič Kissin
•	 Zoltán Koscis
•	 Lang Lang
•	 Yundi-Li
•	 Valentina Lisitsa
•	 Alexandre Moutouzkine
•	 Garrick Ohlsson
•	 Murray Perahia

•	 Maria João Pires
•	 Mikhail Pletnev
•	 Ivo Pogorelich
•	 Maurizio Pollini
•	 Fazil Say
•	 András Schiff
•	 Alexandre Tharaud
•	 Daniil Trifonov
•	 Mitsuko Uchida
•	 Christian Zacharias
•	 Krystian Zimerman

Také necháme žákům prostor, aby sami uvedli několik 
příkladů jejich oblíbených žánrů, stylů a interpretů, jejich 
zkušeností z koncertů začínajících klavíristů či laureátů kla-
vírních soutěží .

Např . Chopinova soutěž 2016: Seong‒Jin Cho .

4. Učební plán
Září (cca 2 hodiny)

Téma: 

1 . Seznámení s předmětem a jeho náplní, představa 
pedagoga, očekávání žáků

2 . Péče o klavír

Říjen (cca 4 hodiny)

Téma: 

1 . Historie kladívkového klavíru
2 . Renesance
3 . Renesanční mše
4 . Renesanční tance

Listopad (cca 5 hodin)

Téma: 

1 . Baroko ‒ melodické ozdoby
2 . A . Vivaldi ‒ instrumentální hudba, Concerto grosso
3 . Suita ‒ menuet
4 . G . F . Händel ‒ oratorium
5 . J . S . Bach ‒ varhany, polyfonie, kánon, fuga, preludi-

um

Prosinec (cca 3 hodiny)

Téma: 

1 . Vánoce ‒ A . Michna z Otradovic, J . D . Zelenka, 
B . M . Černohorský

2 . Vánoční koledy
3 . J . J . Ryba
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Leden (cca 4 hodiny)

Téma: 

1 . Klasicismus
2 . J . Haydn ‒ sonáty, sonátová forma
3 . W . A . Mozart ‒ klavírní koncert
4 . L . van Beethoven ‒ symfonie

Únor (cca 3 hodiny)

Téma: 

1 . Romantismus, Opera ‒ C . M . Weber, G . Rossini, 
G . Verdi, R . Wagner

2 . F . Schubert, F . Mendelssohn ‒ Bartholdy
3 . R . Schumann, F . Chopin ‒ nokturno, mazurka

Březen (cca 5 hodin)

Téma:

1 . F . Liszt, J . Brahms
2 . P . I . Čajkovskij, M . P . Musorgskij
3 . E . H . Grieg, S . Rachmaninov
4 . C . Debussy, M . Ravel
5 . Návštěva koncertu, hudební výlet

Duben (cca 4 hodiny)

Téma: 

1 . B . Smetana ‒ Pražské jaro, symfonická báseň
2 . A . Dvořák, J . Suk
3 . Z . Fibich, V . Novák
4 . L . Janáček

Květen (cca 5 hodin)

Téma: 

1 . B . Martinů, K . Slavický
2 . I . Stravinskij, balet
3 . B . Bartók, D . Šostakovič
4 . Jazz - ragtime, blues
5 . J . Ježek, G . Gershwin

Červen (cca 3 hodiny)

Téma: 

1 . Opereta, Muzikál, Filmová hudba
2 . Nonartificiální hudba, žánry, styly
3 . Improvizace, Opakování

Září 1. hodina

5.1 Úvodní hodina
Tento předmět budou navštěvovat všichni studenti kla-

vírního oddělení ze 6 . ročníku, kteří hru na klavír studují 
u různých pedagogů . Je tedy možné, že se navzájem neznají . 
Proto bude první hodina Klavírního semináře seznamo-
vací . Měli bychom se snažit vytvořit ve skupině přátelskou 
atmosféru otevřenosti, aby žáci bez obav projevovali vlastní 
názor, nestyděli se sami prosadit a navzájem si důvěřovali . 
K tomuto účelu doporučuji použít seznamovací a rozehří-
vací hry z dramatické výchovy nebo muzikoterapie12 . Při 
hře se studenti dříve uvolní a spřátelí .

☻ Lekci můžeme zahájit po kruhu kolujícím pozdra-
vem se jménem . Přítomní se postupně jeden po druhém 
zdraví slovem a současně i gestem a každý vlastní intonací 
zazpívá své křestní jméno . Pozdrav tak zvolna obejde celý 
kruh . Na pozdrav v kruhu můžeme navázat náladoměrem: 
ve stoje si každý před sebou představí tyč se stupnicí od 
nuly (u země) do deseti (nahoře, kam kdo dosáhne) . Desítka 
znamená skvělou, nejlepší náladu . Měření nálady probíhá 
se zavřenýma očima, každý si palcem natažené ruky najde 
ve vzduchu na pomyslné tyči svůj stupeň aktuální nálady . 
Poté všichni otevřou oči a sledují, jak to vypadá s náladou ve 
skupině . Stejné měření můžeme provést i na závěr lekce, tím 
zkontrolujeme spokojenost žáků a podle toho připravíme 
cvičení na příště .

 K seznámení lze použít také nejrůznější hry s rytmy . 
Oblíbená je hra v kruhu s tleskáním na čtyři doby (dvakrát 
do dlaní a dvakrát na stehna) . Na první dvě doby hráč opa-
kuje své vlastní křestní jméno a na další dvě doby jméno ně-
koho jiného ze skupiny, který hned naváže . Hru lze obměnit 
tím, že si každý hráč místo jména zvolí oblíbený hudební 
nástroj (skladatele, barvu, zvíře a další varianty) .

Dále studentům nastíníme vlastní představu o náplni 
předmětu Klavírní seminář . Stručně je seznámíme s obsa-
hem, tématy jednotlivých lekcí a strukturou vyučovacích 
hodin . Dáme žákům prostor vyjádřit vlastní přání, co by 
se chtěli dozvědět a naučit, co vysvětlit a poslouchat . Při 
diskusi zjišťujeme úroveň znalostí z hudební teorie a dějin 
hudby, ptáme se, co poslouchají, zda navštěvují koncerty, 
jaké znají interprety atd .

Poskytneme studentům informace o obchodech s klavíry 
a hudebninami, o koncertech pořádaných v okolí, o hudeb-
ních a dokumentárních pořadech v televizi, o internetových 
portálech zabývajících se hudbou apod . Snažíme se mnoha 
způsoby probudit a rozvíjet v žácích zájem o klavírní hud-
12 Šimanovský, Zdeněk . Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve 
výchově, sociální práci a klinické praxi . 1 . vyd . Praha: Portál, 1998 .
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bu, aby sami a dobrovolně poznávali krásy klavírního tónu 
a poslech klavírní hudby se pro ně stal přirozenou součástí 
života .

Září 2. hodina

5.2 Péče o klavír
Mladé muzikanty bychom měli vést k úctě k hudebním 

nástrojům a opatrnosti v zacházení s nimi . Je nutné upo-
zornit žáky na několik nejdůležitějších bodů týkajících se 
péče o klavír . Před hrou na klavír má mít interpret umyté 
a osušené ruce, ostříhané a nenalakované nehty . Během 
cvičení by se neměl u nástroje občerstvovat ani gumovat 
v notách přímo na klavíru . V žádném případě neděláme 
z desky klavíru odkládací prostor na květiny, skleničky či 
šálky s nápoji a jiné věci . Nejdůležitějším je varování před 
vylitím jakýchkoli tekutin do mechaniky nástroje . Povr-
chovou vrstvu laku záměrně neničíme (špendlíky, kružítky 
nebo jinými kovovými předměty) a snažíme se manipulovat 
s nástrojem nanejvýš opatrně . Také není vhodné klavír často 
přesouvat z místa na místo, neboť se tím rozlaďuje .

☻ Žáci mohou líčit hororové situace, jak se dá škodit 
klavíru . Pokud budou sami vymýšlet příčiny poškození, lépe 
si zapamatují, čeho se mají vyvarovat . Společně hledáme 
i způsoby řešení nápravy .

♫ Vhodnou poslechovou ukázkou13, možná právě od-
strašující, by mohlo být avantgardní umění využívající 
tzv . preparovaný klavír, který do svých skladeb často řadil 
John Cage .14 Předměty z kovu, korku, gumy nebo umělé 
hmoty vložil mezi struny, čímž dosáhl zvláštních zvukových 
efektů . Pro klavír však není tento způsob interpretace příliš 
šetrný .

Studenti šestého ročníku mají doma většinou už kvalitní 
nástroj, ale může se stát, že budou uvažovat o pořízení lep-
šího či dokonce nového . Když rodiče pořizují pianino nebo 
křídlo, často chtějí konzultovat výběr právě s učitelem . Ladič 
JAMU pan Kikta v  katedrálním časopisu Pianissimo15 však 
doporučuje obrátit se spíše na ladiče a klavírní techniky, kte-
ří lépe než učitelé odhalí technické nedostatky nástroje a určí 
jeho kvalitu, popřípadě potvrdí adekvátnost cenové hodnoty . 
Přesto by pedagog měl mít představu o tom, co může sám 
na klavíru „z druhé ruky“ zkontrolovat a posoudit . Pokud 
vyhlídnutý nástroj nesplní zvukové a technické představy 
učitele a žáka, mohou hledat dál . Ve chvíli, kdy se klavír jeví 
oběma přijatelný, je rozumné pozvat na kontrolu klavírního 
technika, který dokáže posoudit odborné parametry .

13 https://www .youtube .com/watch?v=pUTXNxFvjDw, John 
Cage’s Prepared Piano w/ Stephen Drury, nahráno 23 . 12 . 2011 .
14 https://www .youtube .com/watch?v=myXAUEuECqQ, John Cage - 
Sonata II For Prepared Piano, nahráno 29 . 7 . 2009 .
15 Pianissimo . Klavírnická poradna Daniela Kikty . 1 . roč ., č . 1, 2014, 
s . 35-36 .

Budeme-li hovořit o správném umístění nástroje, musíme 
brát v úvahu několik faktorů – zejména abychom klavír nebo 
pianino nevystavovali prudkým změnám teploty a přede-
vším vlhkosti . Neměli bychom jej dávat pod okno, kterým 
větráme, ani blízko k topení . V místnosti by se měla udržovat 
vlhkost asi 55% . Při dlouhodobém působení vody mohou 
kovové elementy mechaniky začít rezivět . Také není vhodné 
přirazit nástroj přímo ke zdi . „Doporučuje se mezera asi 
7 cm, dřevo tak může „dýchat“ a je to dobré i kvůli rezonan-
ci .”16 Každý rok bychom si měli nechat nástroj zregulovat, 
vyčistit a naladit . Ladič Daniel Kikta čistí klávesy jemným 
hadříkem pomocí čističů na lihové bázi (např . Okena) . Upo-
zorňuje na opatrnost při používání mycích prostředků, aby 
nebyly příliš agresivní a nepoškodily povrch kláves . Zároveň 
nedoporučuje omývat klávesy vodou . Ta vadí glutinovému 
klihu, kterým je obložení kláves přiklíženo .17 Pokud potře-
bujeme očistit povrchovou desku klavíru, můžeme použít 
šetrné prostředky na nábytek . Prach uvnitř ozvučné desky 
je dobré opatrně vysávat vysavačem .

✿  Dobrovolný domácí úkol v pracovním listu č . 1 je 
pokusit se najít ve svém okolí poničený klavír a toto poničení 
zdokumentovat (vyfotit nebo popsat do sešitu) . V příští ho-
dině budeme společně uvažovat nad tím, jak a proč k němu 
došlo, jak velké poškození to je, jak by šlo opravit apod .

  Kdo raději tvoří literární díla, mohl by napsat 
krátkou pohádku, příběh či báseň o poškozeném a opra-
veném klavíru, o pečlivém a opatrném klavíristovi nebo 
o ochránci klavírů apod . V následující hodině ji za klavír-
ního doprovodu svých spolužáků přednese . Vyzkoušíme si 
formu zvanou melodram .

Říjen 1. hodina

Zmínky o strunných klávesových nástrojích se vysky-
tují ve středověkých pramenech již od dvanáctého století . 
V té době však ještě nemůžeme hovořit o klavíru, nýbrž 
o jeho předchůdcích . Jsou jimi zejména klavichordy a cem-
bala, spinety či virginaly . Dochovaly se nástroje z přelomu 
15 . a 16 . století .18

Klavichord19 většinou vypadal jako obdélníková skříňka 
s klávesami . Tón vznikal smykavým úderem drobného ko-
vového jazýčku do struny . Bylo možné pomocí klávesy též 
vibrovat a tím docílit delšího tónu . Pro jemnou a citlivou 
mechaniku byl oblíbeným nástrojem např . J . S . Bacha, ale 
velmi slabý tón bránil využití klavichordu ke koncertním 
účelům .

16 Pianissimo . Klavírnická poradna Daniela Kikty . 1 . roč ., č . 2, 2015, 
s . 42-43 .
17 Pianissimo . Klavírnická poradna Daniela Kikty . 1 . roč ., č . 3, 2015, 
s .55-56 .
18 obrázek č . 1
19 obrázek č . 2

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpUTXNxFvjDw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmyXAUEuECqQ
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Cembalo20 znělo mnohem výrazněji, čemuž napomáhala 
ozvučná deska ve tvaru křídla . Také tón vzniká na tomto 
nástroji jiným způsobem . O struny zde trsají drobné hro-
ty z havraních brků . Pro docílení dynamických kontrastů 
v hudbě měla některá cembala 2 manuály kláves s rozdílným 
rejstříkem .

★ Vyzveme žáky, aby vlastními slovy popsali rozdíly 
mezi nástroji na obrázcích v pracovním listu č . 2 a klaví-
rem v učebně .

♫ Poslechovými ukázkami si přiblížíme rozdílnou barvu 
tónů a díky filmovým záběrům mohou žáci vidět techniku 
hry na klavichord nebo cembalo .

V období baroka se rozvíjela technika přechodové dyna-
miky . Postupným zesilováním (crescendo) nebo zeslabo-
váním (decrescendo) zvuku se mohly lépe vyjádřit afekty . 
Nejlépe toho mohl dosáhnout lidský hlas, smyčcové a někte-
ré dechové nástroje . Proto i cembalisté hledali dokonalejší 
nástroj schopný těchto dynamických možností . Za praotce 
klavírů dnes považujeme kladívkový nástroj zasazený do 
cembalového korpusu z roku 1698 z dílny ve Florencii, který 
vytvořil rodák z Padovy a virtuos Bartolomeo Cristofori (žil 
1655-1731) . Mechanika tohoto nástroje spočívá ve zvlášt-
ní nosné liště, na které jsou připevněna jednotlivá kladív-
ka . Kladívko se při stisku klávesy vymrští zespodu vzhůru 
pohyblivým jazýčkem nebo kolíčkem a narazí do struny 
(Stoβmechanik) . Cristoforiho odkaz dále úspěšně rozvíjel 
saský nástrojař Gottfried Silbermann (1683 - 1753) . Jeho 
zdokonalená „cembala” posuzoval roku 1747 v Postupimi 
i J . S . Bach .

Po roce 1770 se v nástrojařské dílně Johanna Andrease 
Steina z Augsburku změnila původní mechanika na odraz-
nou (Prellmechanik) . Při stisknutí klávesy je konec násadky 
(osa kladívka) zachycen zářezem vypouštěče a kladívko se 
odrazí ke struně . Tuto mechaniku, později obecně zvanou 
vídeňskou, si pro její jasný a štíhlý tón flétnového zabarvení 
oblíbil Wolfgang Amadeus Mozart . Ve Vídni ji využíval také 
Ludwig van Beethoven, ovšem v ještě zdokonalenější formě . 
Dílnu pana Steina převzal a vedl jeho zeť Johann Andreas 
Streicher . Dalšími významnými klavírníky konce 18 . století 
ve Vídni byli Johann Jacob Seydel (zavedl mosazné vidlice 
kladívek v mechanice) nebo z Čechů Joseph Dohnal . V Brně 
vyráběl klavíry Jan Buchta a v Praze Jan Michael Weiss (zlep-
šoval a vynalézal) či Jakob Weimes .

Na obrázku21 můžeme vidět, že skříně prvních klavírů 
byly podobné cembalům . Dokonce i barvy kláves zůstávají 
stejné jako na nástrojích s brky . Pro každý tón jsou natažené 
pravidelné dvojice strun a k rejstříkovému obohacení ob-
sahují kolenní páky . Už kolem poloviny 18 . století se však 
vyvíjely i nástroje jiných tvarů . Stolové či tabulkové klavíry 
20 obrázek č . 3, https://cs .wikipedia .org/wiki/Cembalo, dostupné 
15 . 3 . 2016 .
21 obrázek č . 4

se říkalo malým skříňkám s úhlopříčně vedenými strunami . 
Dokonce se také vyráběly vzpřímené klavíry . První vzpří-
mený klavír ve tvaru pyramidy zkonstruoval v Geře roku 
1745 Ch . E . Friederici . Vznikaly i žirafové klavíry a malinké 
klavírky, které se přenášely na rameni, a protože se podo-
baly harfě či lyře Orfea, pojmenoval je berlínský vynálezce 
C . L . Rӧllig názvem „orfika“ .

 Otevřeme křídlo klavíru, nahlédneme se studenty do 
útrob nástroje a zjišťujeme fungování klavírní mechaniky . 
Porovnáváme moderní nástroj s cembalem a hammerkla-
vírem (např . : délku a sílu strun, pohyb kladívek a dusítek, 
funkce pedálů apod .) .

Po roce 1820 dochází rozšířením tónového rozsahu 
k postupnému mohutnění a zvětšování ozvučných desek 
i celých korpusů nástrojů . Nové kovové materiály zajišťují 
větší trvanlivost nástrojů, ale zároveň mnohonásobně vzrůs-
tá hmotnost klavírů . Větší síla ve zvuku je podpořena také 
rozšířením strun od středních poloh na trojice . Kolenní páky 
se mění na pedály ovládané chodidly nohou . Těmi se obslu-
hují různé registry pro barevné nuance zvuku . Bylo možné 
jimi zvedat dusítka, posunout na „una cordu“, dusit tón, hrát 
harfovým nebo fagotovým rejstříkem či jinými zvukovými 
efekty (výrobci např . použili lišty s kartáčky nebo proužkem 
pergamenového papíru) a v neposlední řadě se díky pedálu 
hrála „turecká“ hudba paliček a zvonků . Mezi nejlepší vý-
robce klavírů v  Čechách první poloviny 19 . století patřil 
Martin Kratochvíl22, jehož dílna sídlila v  Jindřichově Hradci . 
V Plzni byl stavitel Jan Nepomucký Balley . Na jeho klavír 
hrál například Bedřich Smetana, když pobýval u svého bra-
trance prof . Dr . Fr . J . Smetany . Ve Vídni pokračoval v odkazu 
svého dědečka J . A . Steina vnuk Johann Baptist Streicher . 
Byl úspěšným obchodníkem a vynálezcem patentů . Vyná-
lezem zvaným „Patent-Flügel“, což byla konstrukce se shora 
bijícími kladívky, chtěl dosáhnout větší razance úderu . Na 
takový klavír rád hrál Franz Liszt . Tento typ se neujal, ale 
vedl k  výrobě nového nástroje ‒ pianina .

Po polovině 19 . století se stále více prosazuje a celosvě-
tově vítězí mechanika anglická, která zajišťovala plnost 
tónů a trvanlivost nástrojů, dochází k modernizaci, struny 
se natahují křížem, rozšiřuje se klaviatura apod . Klavír se 
stal nejrozšířenějším a nejužívanějším hudebním nástro-
jem . Sloužil ke koncertním účelům, k výuce, ale rozšířil se 
i do domácností různých vrstev společnosti . Jeho výroba se 
přesouvá do továren . Nejkvalitnější nástroje vycházely z fi-
rem: Bӧsendorfer ve Vídni, Bechstein a Blüthner v Německu, 
Érard, Pleyel a Gaveau ve Francii a Steinway v Americe . Na 
našem území se prosadily firmy Lhota nebo Petrof (Hra-
dec Králové), Ullrich či Jiříkovský (Praha), Fӧrster (Jiříkov), 
Kalles (Litomyšl) .

✀  Žáci vystřihnou kartičky s názvy nástrojů a přiřadí 
je k obrázkům v prac . listu č . 2 .
22 obrázek č . 5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cembalo
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Ráda bych zmínila některé kuriozity . Ve dvacátých letech 
20 . století vyráběla firma Fӧrster nástroje pro čtvrttónovou 
hudbu Aloise Háby23 . Takové klavíry byly sestaveny ze dvou 
samostatných korpusů, každý měl své struny . Klaviatura se 
skládala ze 3 manuálů, z nichž prostřední byl laděn o čtvrt 
tónu výše .

Některé výše zmíněné firmy v současnosti stále vyrábí 
moderní nástroje . Mezi nejvyhledávanější značky patří 
Steinway & Sons24, Bösendorfer, Bechstein, Fazioli, Yamaha, 
Shigeru Kawai, Zimmermann, Petrof, W . Hoffmann, Schol-
ze, Rösler, Weinbach .

✿ V odkazu č . 23 si mohou studenti prohlédnout foto-
grafie a videa z továrny pro výrobu klavírů .

Zbrusu nový vynález zveřejnil 20 . ledna 2015 vynálezce 
a světově uznávaný klavírista Gergely Bogányi z Maďarska25 . 
Tvrdí, že „původní staré klavíry ale měly duši“, kdežto mo-
derní klavíry považuje za „uniformní“ a průměrné . Proto 
toužil po novém designu a kvalitnějším zvuku . S týmem spo-
lupracovníků vyvinuli nástroj z umělé hmoty na bázi uhlíku 
s určitým procentem dřeva, kterému nebude vadit vlhkost, 
sucho ani prach . Má pouze dvě nohy, klávesnice má 90 klá-
ves, litinový rám uvnitř je na mnoha místech otevřený, tím 
je lépe slyšet zvuk . Nástroj nemá žádné elektronické prvky, 
ale může sloužit klasické hudbě i jazzu . Sedačka je opatřena 
hydraulickou pákou, kterou se lze vyvézt do nevídané výšky .

♫ Prohlédneme si nejnovější typ klavíru a poslechneme 
si jeho zvuk .26

Existují také mistři, kteří staví kopie historických kla-
dívkových nástrojů . Vyhlášeným stavitelem dobových re-
plik v českém Divišově je Paul McNulty . Jeho žena Viviana 
Sofronitsky je známou interpretkou . Posluchači tak mají 
jedinečnou příležitost slyšet barvu tónu konkrétního slo-
hového období .

♫ Podle časových možností se rozhodneme, zda pustíme 
kratší ukázku nebo celý dokument ČT, na němž žáci uvidí 
práci v klavírní dílně .27

♫  Otestujeme si, zda dávali studenti pozor . V pra-
covním listu č . 3 uvádím odkazy na ukázky hry na nástroje . 
Podle sluchu přiřazují žáci číslo ukázky k  písmenu, jímž je 
označen obrázek nástroje .

★ V testu je několik chytáků: není stejný počet zvukových 
ukázek jako obrázků, navíc uslyšíme varhany, které mezi ob-
23 obrázek č . 6
24 http://creativelife .cz/jak-se-vyrabi-legendarni-klaviry-znacky-stein-
way-sons/, Creativlife magazín . dostupné 10 . 4 . 2016 .
25 obrázek č . 7
26 https://www .youtube .com/watch?v=S10GymIQchI, Gergely Bogá-
nyi, nahráno 22 . 1 . 2015 .
27 https://youtu .be/r-LqGfUkN_M, Máslová, Andrea . Paul Mc Nulty 
(Liszt Piano) . Reportéři ČT, nahráno 6 . 8 . 2011 .

rázky chybí . Žáci s bystrým sluchem takový kvíz jistě ocení .

Pianino se od klavírního křídla liší rozměry i konstrukcí . 
Rám se strunami i kladívka jsou umístěny svisle a struny 
se kříží . Prostřední pedál slouží k tlumení zvuku, proto je 
takový nástroj vhodný do malých bytů obklopených sousedy . 
Výhodou pianina jsou menší rozměry, nižší výrobní náklady 
a z toho vyplývající nižší nákupní cena .

V současné době je na trhu velké množství digitálních 
pian nejrůznějších značek ‒ Yamaha, Bohemia, Roland, Ka-
wai, Casio, Kurzweil, Korg, Orla, Clavia, Ashton, Suzuki . 
Elektronický nástroj má spoustu technických možností 
(samplované zvuky, bicí doprovod, demo nahrávky, paměťo-
vý záznam, display s notovým záznamem, metronom, vstup 
USB, vstup pro sluchátka, rozhraní MIDI apod .) . Ovšem co 
se týče tvoření tónu, kvality zvuku a barvy tónů, nedochází 
k rozechvění struny ‒ zvuk vzniká digitálně v elektronic-
kých obvodech . Není tedy v silách interpreta kvalitu tónu 
ve větší míře ovlivňovat, tak jak je to možné na akustickém 
nástroji . Tohoto nedostatku si jsou výrobci vědomi, snaží 
se kombinovat digitální piana s kladívkovou mechanikou 
a vybavují nástroje pedály . Na prodej jsou clavinovy, pianina 
i pódiová křídla .

Za elektronické piano bývají někdy nesprávně označovány 
keyboardy, což jsou klávesy fungující na principu jednodu-
chých spínačů, často bez dynamické klávesnice . Ty nejlev-
nější jsou ke cvičení nevhodné, protože mají úzké klávesy 
s  malým rozsahem a  zvuk klavírista nemůže ovlivňovat 
kvalitou úhozu jako u akustických nástrojů . Zato však mají 
velké množství barevných rejstříků, automatických bube-
níků, generátorů rytmů a dalších funkcí, které mohou obo-
hacovat zvukovou představivost a fantazii, inspirovat hráče 
k improvizacím a propojovat zvuky s jinými elektronickými 
nástroji či počítačem . Keyboard lze tedy použít na doplnění 
a pro zábavu, ale v žádném případě by to neměl být jediný 
nástroj, na který se učíme hrát .

 ♫  Pro domácí opakování použijí žáci odkazy 
z pracovního listu č . 3 a dále se pokusí vyhledat ukázky 
uvedených interpretů . Dalším úkolem může být návštěva 
prodejny s hudebními nástroji nebo vyhledání internetových 
obchodů, kde žáci zjistí, jaké značky klavírů jsou v současné 
době na trhu .

Říjen 2. hodina

5.4 Renesance
Renesance patří mezi velmi významné kulturní a umělec-

ké mezníky v Evropě . Jedná se především o rozkvět umění 
a vědy v 15 . a 16 . století . Oproti duchovní gotice se zvyšuje 
zájem o pozemský život a krásu, zájem o člověka a radost ze 
života . Velký rozmach nastal především ve výtvarném umě-
ní . Představiteli renesance jsou malíři Leonardo da Vinci, 
Rafael a Michelangelo . V literatuře září básnické osobnosti 

http://creativelife.cz/jak-se-vyrabi-legendarni-klaviry-znacky-steinway-sons/
http://creativelife.cz/jak-se-vyrabi-legendarni-klaviry-znacky-steinway-sons/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS10GymIQchI
https://youtu.be/r-LqGfUkN_M
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Patrarca a Torquato Tasso . Hudebním centrem byla Itálie, 
výrazně proslulé se staly Benátky .

V hudbě vznikala díla polyfonní, tedy vícehlasá . Jednot-
livé melodické linie se navzájem proplétaly, napodobovaly 
nebo postupovaly jako kánon . Vyvrcholením církevní stře-
dověké hudební tvorby bylo zrovnoprávnění všech hlasů . 
Zpěv mohl ve sborové formě znít bez doprovodu (a capella) . 
Díky náboženskému reformátorovi Martinu Lutherovi pro-
nikl do liturgie lidový zpěv, z gregoriánského chorálu vy-
rostl protestantský chorál, který inspiroval řadu skladatelů 
(Giovanni Gabrielli, Orlando di Lasso, u nás Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic) . Tito hudebníci často skládali moteta, 
madrigaly a mše . Ve skladbách a capella dosáhl dokonalé 
zpěvnosti a rovnoprávnosti melodických linií zejména skla-
datel Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) . Nejslav-
nější je jeho „Missa Papae Marcelli“ .28

& Abychom si dobu renesance uměli lépe představit, 
bylo by dobré seznámit se s výtvarnými díly, na nichž se 
často objevují i výjevy umělců s hudebními nástroji .29 Z do-
bových sochařských nebo malířských výtvorů poznáme i styl 
oblékání a módu jednotlivých zemí .

 Jako pomůcku si můžeme vytvořit kartičky s obrázky 
dobových kostýmů a porovnávat módní styly jednotlivých 
slohových období . Paralelně s tím si uvědomíme i hudební 
odlišnosti . K tomuto nápadu mě inspirovala paní profesorka 
Alena Vlasáková na semináři Metodického centra (Kartičky 
dobového oblečení) .30

Dále bude velmi přínosné nahlédnout do kancionálů 
s umělecky zdobeným písmem a ilustracemi .31

Říjen 3. hodina

5. 4. 1 Renesanční mše
Přestože se budeme v Klavírním semináři zaměřovat na 

klavírní díla, ráda bych žáky seznámila též s hudbou vokální 
a zároveň s církevní tématikou . Křesťanské symboly se vy-
skytují napříč všemi kulturně-historickými obdobími a jsou 
využívány umělci napříč všemi druhy umění . Současná ge-
nerace vyrůstá převážně v ateistickém prostředí . Domnívám 
se, že spoustě pojmů v tomto směru nerozumí . Zjistila jsem, 
že mnoho žáků nikdy ani nevstoupilo do kostela . 

Říká se, že lidský hlas je nejpřirozenější hudební nástroj . 
Budeme-li žáky vést ke zpěvu, správnému dýchání a intono-
vání, budeme v nich rozvíjet cit pro frázování, vnitřní před-
28 CD G .P . da Palestrina: Missa Papae Marcelli, Missa Aeterna Christi 
Munera . Oxford Camerata/Jeremy Summerly . Amadis 1992 HNH 
International Ltd ., 2000 WillMark Publishing Ltd . (Mistři klasické 
hudby) .
29 Pioan, José: Dějiny umění/ 5, 6 . Praha: Odeon, 1983 .
30 lze nalézt na www .pianissimo .cz
31 obrázek č . 8 http://www .obrazky .cz/?q=kancion%C3%A1ly, Seznam .
cz, Obrázky .cz, Novinky .cz, dostupné 20 . 3 . 2016 .

stavu tónu i schopnost vyposlouchat více hlasů při klavírní 
hře . Jistě se to kladně odrazí i v jejich klavírní interpretaci .

Mše je cyklická hudební forma komponovaná jako sou-
část křesťanské bohoslužby . Většinou se zpívá latinsky a sklá-
dá se z těchto základních částí (Ordinárium):32

1 . Kyrie ‒ „Pane smiluj se“ (Kyrie eleison)
2 . Gloria ‒ „Sláva na výsostech Bohu“ (Gloria in excelsis 

Deo)
3 . Credo ‒ „Věřím“
4 . Sanctus ‒ „Svatý“
5 . Benedictus ‒ „Blahoslavený, požehnaný“ (bývá spoje-

ná se Sanctus, někdy samostatně)
6 . Agnus Dei ‒ „Beránku Boží“

♫  Žáci při poslechu mše porovnávají charakteristiku 
jednotlivých částí, jejich tempo, náladu . Ke každému po-
slechovému úryvku zapíší do pracovního listu č . 4 tři slova, 
která jejich dojem charakterizují . Na závěr porovnáme sho-
du pojmů či odlišnost ve vnímání výrazových prostředků .

Existují také proměnlivé zpěvy mše podle různých období 
církevního roku . Bývají hudebně složitější a  liší se podle 
typu svátku či příležitosti (Proprium): Introitus ‒ vstupní 
zpěvy (příchod kněze k  oltáři); Graduální zpěvy ‒ mezi 
čtením z Bible (nejzajímavější a nejsložitější); Offertorium 
‒ při přinášení obětních darů; Communio ‒ při přijímání 
či obětování . Zvláštním druhem je mše za zemřelé, které se 
říká Requiem .

♫ K poslechu můžeme zvolit rovněž ukázky z baroka, 
klasicismu či 20 . století např . Mši h moll J . S . Bacha, slav-
nostní mši L . van Beethovena Missu solemnis či mši L . Ber-
steina Mass, Requiem od W . A . Mozarta nebo A . Dvořáka . 
Sledujeme odlišnosti stylů, instrumentaci .

Říjen 4. hodina

Vedle hudby duchovní se stále více prosazovala hudba 
světská . Potulní hudebníci již nebyli v opovržení, dokonce 
se při šlechtických dvorech zakládaly dvorské kapely (Ru-
dolfova kapela, Rožmberská kapela) . Mezi nejrozšířenější 
hudební nástroje středověku patřily kithara, lyra, harfa, lout-
na, trubka, šalmaj, kotle a varhany . V 15 . století jsou známy 
již klávesové nástroje typu klavichord a virginal (anglický 
nástroj podobný spinetu byl oblíbený v 16 . století, kdy vládla 
královna Alžběta I . a tvořil W . Shakespeare) . Hudebníci stále 
více hráli nejen k poslechu, ale také k tanci . Mezi nejroz-
šířenější tance můžeme zařadit Pavanu, Galliardu, Branle, 
Basse danse, Courante, Gavotu nebo La voltu,Tourdion33 .

♫ Při vyučování si nemůžeme na originální nástroje doby 
32 https://cs .wikipedia .org/wiki/M%C5%A1e_%28hudba%29, wikipe-
dia, dostupné 15 . 3 . 2016 .
33 https://www .youtube .com/watch?v=qb-ozTR14Qk, https://www .
youtube .com/watch?v=50dpUPl2NwM

www.pianissimo.cz
http://www.obrazky.cz/%3Fq%3Dkancion%25C3%25A1ly
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%25C5%25A1e_%2528hudba%2529
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dqb-ozTR14Qk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D50dpUPl2NwM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D50dpUPl2NwM
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renesance zahrát, ale pomocí techniky je možné vyhledat 
velké množství audio nebo video nahrávek . Díky nadšen-
cům pro historii a umění existuje mnoho instrumentálních 
i tanečních souborů, které se zabývají hrou renesanční hud-
by a tancem .34

 Můžeme žákům zadat dobrovolný úkol zjistit, jaké re-
nesanční skupiny působí v České republice35 (např . Chairé 
http://www .chaire .cz/ vede Josef Krček, Chorea Historica 
http://choreahistorica .cz/ vede Eva Kröschlová, Fioretto 
http://www .fioretto .cz/galerie vede Věra Hanzalíková, Ritor-
nello http://web .quick .cz/ritornello/index .html vede Michael 
Pospíšil, Ludus musicus http://www .ludusmusicus .cz/ vede 
František Běhounek, Weytora http://www .weytora .cz/) nebo 
zda je možné navštívit kurzy tanců (např . Mezinárodní letní 
škola staré hudby ve Valticích a řadu dalších) .

✿ ☻ Po shlédnutí ukázek doporučuji zazpívat si s žáky 
(píseň Batalion v podání Spirituál kvintetu) a zatančit ale-
spoň základní kroky některých tanců . Budou pak lépe cítit 
pulsaci při klavírní hře, metrum tance a snadněji dodržovat 
rytmus i tempo v jednotlivých tancích .

☻ Pro začátek doporučuji ceremoniální tanec španěl-
sko-italského původu Pavanu .36 Je v pomalém vznešeném 
tempu (♩=100), v sudém taktu (zda je v lichém či sudém 
taktu mohou žáci určit sami) . Žáci stojí v páru vedle sebe 
a předpažené sousední ruce se o sebe opírají . Vnější paže 
se mohou pokrčit vzad nebo dát v bok . Jednoduchý úkrok 
levou nohou dopředu, pravou přisuneme k levé . Dál vy-
kročí pravá a levou přisuneme . Následují tři krátké kroky 
vpřed zakončené opět přísunem . Ty lze využít pro otáčení 
a změnu směru tance . Cítíme každý krok na půlovou notu . 
Pokračujeme stále ve střídání nebo mohou následovat různé 
variace otoček, úklon, couvání, zhoupnutí, střídání partne-
rů apod . Naším cílem není vychovat profesionální dokonalé 
tanečníky, jde spíše o inspiraci a nastínění představy o re-
nesanci, proto bych se neobávala případných nepřesností, 
či improvizace .

♫ V polovině 17 . století sice vyšel tento tanec z módy, ale 
v hudbě jej skladatelé využívali i mnohem později . Napří-
klad Maurice Ravel složil původně klavírní skladbu37, poté 
orchestrální dílo Pavana za mrtvou infantku .38 Dalším vhod-
34 https://www .youtube .com/watch?v=hVBlFUb0g60 Ranaissance 
Dance, Pavana . cpcontrapasso, nahráno 31 . 7 . 2010 .
https://www .youtube .com/watch?v=U68-p6FBhec Tanzmisik der Ra-
naissance . (Pavane 03:42) . Erdbecrkaba, publikováno 8 . 11 . 2012 .
https://www .youtube .com/watch?v=cv2Eq35cn8s Renaissance Dance - 
Pavanne ‚La Bataille‘ by Tylman Susato .wmv, nahráno 23 . 6 . 2011 .
https://www .youtube .com/watch?v=7UPi3uP5O18, Pavane la Battaglia 
auf dem Renaissance-Fest Schloss, Dyck 23 . 5 . 09 .
35 https://www .youtube .com/watch?v=oQqYdi9kekI, Chairé Příbram 
a Fioretto ‒ Spagnoletta Nouva, nahráno 21 . 7 . 2015 .
36 https://cs .wikipedia .org/wiki/Pavana, wikipedia, dostupné 
15 . 3 . 2016 .
37 https://www .youtube .com/watch?v=8jeRYHOx0NA,klavír: interpret 
Walter Gieseking, nahráno 1 . 2 . 2015 .
38 https://www .youtube .com/watch?v=GKkeDqJBlK8, orchestr: 
M . Ravel: Pavana za mrtvou infantku, nahráno 14 . 1 . 2008 .

ným, ale náročnějším a rychlejším tancem je Galliarde . Ta 
je vlastně takovým renesančním rock and rollem . Základní 
kroky lze opět vysledovat na videonahrávkách .

 🎹  Jako korepetitorka mám zkušenosti s doprovody 
zobcových fléten, pro které jsou renesanční tance skvělým 
a častým repertoárem .39 Žáky v šestém ročníku lze některé 
snazší doprovody naučit a seznámit je nenásilnou formou 
s komorní hrou a korepeticí .Každý si doma prostuduje kla-
vírní part a následující vyučovací hodinu propojíme hru 
na nástroj s tancem v celé skupině . Pokud by úroveň hry na 
klavír nedosahovala splnění úkolu, je možné klavírní part 
rozdělit mezi více rukou a osob . Tím si žáci ujasní melodic-
ké a doprovodné linie, lépe zvládnou čtení z not, snadněji 
udrží rytmus . Podle času a zájmu žáků můžeme přidat další 
doprovodné nástroje (tamburínu, buben, atd .) . Vrcholem 
nácviku by mohlo být zapojení sólového hráče z řad flétni-
stů a následné vystoupení pro mladší spolužáky v hudební 
nauce, v ideálním případě v dobových kostýmech .

Listopad 1. hodina

5.5 Baroko
Od konce 16 . století se ve všech druzích umění projevo-

vala větší vznešenost, monumentalita až nabubřelost . Nový 
umělecký směr dostal název baroko (podle směšného ozna-
čení nepravidelné a kroucené perly z portugalštiny) . Nejvý-
razněji se projevovalo ve výtvarném a sochařském umění . 
Díla jsou bohatě barevná, zvýrazněná zlatem, sochy jsou 
baculaté a vyjadřují pohyb, roucha jsou rozevlátá a naka-
deřená . Architektura vyniká klenbami s bohatým štuková-
ním, kostely jsou přezdobené a opatřené baňatými kupolemi 
(Kostel sv . Mikuláše v Praze) . Pozemské bytí člověka bylo 
chápáno jako nedokonalé, jen jako příprava na posmrtný 
život v nadzemském božím světě .

&  Při skupinové práci hledají studenti v encyklopedii 
kostel, zámek, obraz, sochu a jejich tvůrce . Do pracovního 
listu č . 7 zapisují nalezené informace .

& ☻ ♫ Se žáky porovnáváme rozdíly s předchozím 
slohem (renesancí) .40 Kontrolou domácích úkolů si připo-
meneme taneční a instrumentální soubory působící v sou-
časnosti a pustíme si ukázky .41 Ptáme se žáků, která hudba 
je jim bližší a proč, do které doby by se chtěli strojem času 
podívat, v jakém souboru by si rádi zahráli apod .

V hudbě se také projevuje vznešenost, velkolepost, zdob-
nost, kontrasty a větší žánrová různorodost . Skladatelé více 
než dříve rozlišovali vokální hudbu od hudby instrumentál-
ní, vznikaly nové hudební formy: oratorium, opera, fuga, so-

39 Renaissance Recorder Anthology . Londýn: Schott, 2015 .
40 Pioan, José . Dějiny umění/ 5, 6, 7, 8 . Praha: Odeon, 1983 .
41 Collegium Marianum http://www .collegiummarianum .cz/, Musica 
Bellissima, http://www .musicabellissima .cz/, Ludus musicus http://
www .ludusmusicus .cz/

http://www.chaire.cz/
http://choreahistorica.cz/
http://www.fioretto.cz/galerie
http://web.quick.cz/ritornello/index.html
http://www.ludusmusicus.cz/
http://www.weytora.cz/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhVBlFUb0g60
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DU68-p6FBhec
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dcv2Eq35cn8s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7UPi3uP5O18
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoQqYdi9kekI
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavana
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8jeRYHOx0NA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGKkeDqJBlK8
http://www.collegiummarianum.cz/
http://www.musicabellissima.cz/
http://www.ludusmusicus.cz/
http://www.ludusmusicus.cz/


 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
18

náta, suita, koncert . Mezi nejvýznamnější hudební skladatele 
tohoto období patří Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, 
Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Giovanni Battista 
Pergolesiz Itálie, Francouzi Jean Philippe Rameau, Jean Bap-
tiste de Lully a François Couperin, Angličan 
Henry Purcell, němečtí skladatelé Georg Phi-
lipp Telemann, Georg Friedrich Händel a dnes 
klavíristy nejvyhledávanější Johann Sebastian 
Bach . Hudební nástroje se stále zdokonalovaly 
a vyráběly se nové druhy . Vedle violy da gamba 
přibyly housle, viola,violoncello a kontrabas .

☻ Připomeneme si souvislost s vynálezem 
kladívkové mechaniky klavíru a jméno Barto-
lomeo Cristofori (žil 1655 až 1731) .

🎹 Žáci mohou dostat prostor pro interpretaci skladeb 
výše zmíněných autorů, které mají nacvičené z let minulých, 
nebo si některé jednodušší připomeneme hrou z listu . Čes-
ké skladatele baroka si uvedeme v prosincových kapitolách 
a ukázky jejich tvorby budeme směřovat k tématu Vánoc .

5. 5. 1 Melodické ozdoby
 Pro instrumentalisty baroka bylo typické zdobení 

tónů, proto si pohrajeme jako skladatelé se zdobením me-
lodií . V pracovním listu č . 6 nejprve zdobíme jednotlivé 
tóny stupnice C dur spodní sekundou (a), potom je zkouší-
me obalit sousedními sekundami (b, c), můžeme se pokusit 
i o složitější zdobení terciemi (d) či průchodnými tóny .42 

Nakonec upravíme modely zdobení do taktů (třídobého 
nebo čtyřdobého) a všechny vytvořené varianty si zahrajeme 
na klavír a zazpíváme . V další fázi propojíme dva modely do 
formy dvojhlasého cvičení apod . Až pochopí žáci princip, 
můžeme přejít ke zdobení motivků známých lidových písní . 
Vše zapisujeme do notové osnovy a výtvory si navzájem 
přehrajeme .

42 Brabec, J ., Štíbrová, I . Hudební výchova pro 8 . ročník . Úvaly: Jinan 
1994 .

Po tomto praktickém úkolu seznámíme žáky s tabulkou 
melodických ozdob J . S . Bacha .43 Každý vyhledá značky pro 
ozdoby v notových partech a zahraje si především mordent, 
nátryl, obal a trylek .

Listopad 2. hodina

5. 5. 2 Concerto grosso
Concerto grosso44 je několikavětá cyklická skladba suito-

vého typu, v níž skupina sólových hudebních nástrojů hraje 
střídavě s celým orchestrem . V Itálii 17 . a počátku 18 . století 
se sólistická skupina obsazovala dvěma houslemi, violoncel-
lem a nástrojem generálbasovým (cembalem či varhanami) . 
Celý orchestr hrál v mnohonásobném obsazení stejných ná-
strojů . Prvním velkým mistrem concerta grossa byl Arcan-
gelo Corelli, jeho nástupcem Antonio Vivaldi . Vrcholnými 
dílem concerta grossa jsou Braniborské koncerty Johanna 
Sebastiana Bacha .

♫ Jako ukázku můžeme použít některý z koncertů A .Vi-
valdiho .45 Skvělou pomůckou k poslechu je CD5 ze souboru 
Seznamte se s klasikou,46 kde jsou vysvětlené nástupy ná-
strojů a práce s hudebním tématem .

☻  V pracovním listu č . 7 je položen dotaz na znalost 
houslových virtuosů . Kdo je zná, zapíše je rovnou, kdo ni-
koliv, zapisuje jména během hodiny při bedlivém poslechu 
a sledování ukázek . Dobrovolným domácím úkolem může 
být podrobnější seznam houslistů a příklady skladeb, které 
si žáci poslechli .

Antonio Vivaldi (4 . března 1678 Benátky – 28 . červen-
ce  1741 Vídeň) byl italský houslový virtuos a  skladatel . 
Obohatil tuto formu concerto grosso zejména zavedením 
dechových nástrojů . K nejoblíbenějším instrumentálním 
skladbám patří především jeho dílo Čtvero ročních dob .47 
Autor v hudbě vyjádřil specifické venkovské zvuky (Jaro: 
ptáci, potůčky, pastýřská idyla, venkovský tanec; Léto48: Ze-
43 Bach, J . S . Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach . Kassel: 
Bärenreiter 1962 .
44 Vrkočová, Ludmila . Slovníček základních hudebních pojmů . 1996 .
45 https://www .youtube .com/watch?v=lQ_76mp2xdA, Koncert pro 
4 housle h moll, Mintz, Shaham, Breuer, Vengerov, Israelská Filharmo-
nie, nahráno 21 . 4 . 2008 .
46 CD5 J . S . Bach ‒ Seznamte se s klasikou . Reprodukováno společnos-
tí ČEZOB, spol . s r . o . z edice Nebojte se klasiky .
47 https://www .youtube .com/watch?v=TvqVRzQkqkg, Giulio Fran-
zetti, Filarmonica della Scala, publikováno 8 . 12 . 2013 .
48 https://www .youtube .com/watch?v=ZhLhrdHcDm, 4,Léto: Julia 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlQ_76mp2xdA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTvqVRzQkqkg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZhLhrdHcDm
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fyr, Boreás, klid, komáři, bouřka, vichřice; Podzim: tanec, 
žně, opilý spánek, lov, útěk; Zima49: chlad, vítr, déšť, krb, 
na ledě) a napsal básně, které popisují venkovské scény, jež 
hudba ilustruje .50

   Pracovní list č . 7 obsahuje návrhy na činnosti 
k poslechu . Podle počtu žáků, jejich schopností a časových 
možností lze při znění částí Čtvera ročních dob psát básně, 
kreslit či malovat ilustrace, kterými studenti vyjádří dojmy 
z vnímané hudby nebo mohou jen vypisovat, jaký zvuk pří-
rody jim znějící hudba připomíná . Pokud není na výtvarnou 
činnost v hodině čas, doporučuji zadat ji jako dobrovolný 
domácí úkol . Práce vystavíme v učebně, kde budou zpříjem-
ňovat studijní prostředí a žáky inspirovat .

Listopad 3. hodina

5. 5. 3 Suita
Suita51 nebo Partita je skladba, která vznikla sdružením 

několika tanců, komponovaná pro sólové nástroje (loutna, 
cembalo, violoncello aj .) nebo pro orchestr . Ustálilo se po-
řadí čtyř kontrastních tanců: Allemande (německý čtyřdobý 
tanec s předtaktím, v mírném tempu), Courante (francouz-
ský, většinou rychlý tanec na tři doby), Sarabanda (španělský 
pomalý a vážný tanec třídobý), Gigue (velmi rychlý tanec 
v lichém taktu z Irska nebo Skotska) . Tento základ suity dále 
skladatelé obohacovali o další tance či netaneční části . Ob-
líbené byly Gavota, Bourrée, Menuet, Air a Rondeau . V ba-
roku psali suity např . skladatelé Corelli, Couperin, Händel 
a J . S . Bach . Později se název suita ustálil pro každou sklad-
bu, která vznikla seřazením různých menších, i netanečních 
skladeb . Pravidlo důsledného střídání pomalých a rychlých 
částí ve stejné tónině platí dodnes .52

♫ Seznámíme žáky s Francouzskými i Anglickými sui-
tami J . S . Bacha v notové podobě i ukázkou klavírní nebo 
cembalové interpretace (např . András Schiff, Ivo Pogore-
lich)53 . Soustředíme se na tempo a metrum jednotlivých 
tanců . Žáci určují, zda je tanec v sudém či lichém taktu 
a o jaký tanec se jedná .

Menuet je francouzský obřadní tanec v třídobém taktu 
a velmi mírného tempa, který se nejčastěji objevuje v in-
struktivní klavírní literatuře nejen v období baroka, ale i poz-

Fischer, nahráno 2 . 1 . 2011 .
49 https://www .youtube .com/watch?v=JVRvqn2b1qE, Zima: Pavel 
Šporcl a Pražská Filharmonie, publikováno 27 . 1 . 2015 .
https://www .youtube .com/watch?v=qXtN-4mXOOQ, Wouter Bergen-
huizen, nahráno 21 . 2 . 2015 .
50 https://cs .wikipedia .org/wiki/Antonio_Vivaldi, dostupné 
20 . 3 . 2016 .
51 Lisá, Dagmar . Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2 . díl . 
Praha: Auviex, 1996 .
52 Vrkočová, Ludmila . Slovníček základních hudebních pojmů . 1996 .
53 https://www .youtube .com/watch?v=0sDleZkIK-w, J . S . Bach: Fran-
couzské Suity . András Schiff, publikováno 21 . 8 . 2012 .
https://www .youtube .com/watch?v=Zj_vw17u7_s, J . S . Bach: Anglická 
Suita č . 2 . Ivo Pogorelich, nahráno 8 . 5 . 2011 .

ději např . v tanečních větách klasicistních sonát . Proto je 
důležité jej více poznat .

☻ 🎹 Hrou a poslechem menuetů z Knížky pro Annu 
Magdalenu Bachovou žákům připomeneme známé skladby 
a motivujeme je k nastudování dalších . Žáci si při poslechu 
zkusí dirigovat, rozebereme si formu, porovnáme menuet 
s jinými tanci . Na závěr si osvojíme základní kroky menuetu 
a společně si zatančíme .

♫ Hudbou k tanci může být Vodní hudba G . F . Händela54 . 
V ukázce si studenti prohlédnou barokní šaty a shlédnou 
tanec profesionálních tanečníků .

Nácvik menuetu:55 

Dvojice stojí vedle sebe a vytvoří dvě řady stojící proti 
sobě .

1 . - 2 . takt obě řady se přiblíží šesti drobnými 
kroky

3 . takt všichni provedou výpon na 
pološpičky

4 . takt spustí měkce paty a současně se hla-
vou ukloní svému protějšku

5 . - 6 . takt jdou pozpátku od sebe
7 . - 8 . takt opakují se body 3 a 4, opět 

pološpičky a úklona
9 . - 12 . takt dvojice si podají pravé ruce a otočí se 

dvanácti kroky o celý kruh
13 . takt všichni tři kroky vpřed
14 . takt všichni tři kroky pozpátku
15 . - 16 . takt zdvih do výponu, spuštění pat a pok-

lona protějším tanečníkům

Celou sestavu ještě zopakujeme nebo obměníme jedno-
duchými variacemi . Při nácviku tanců je nutné brát v úvahu 
prostor učebny, počet tanečníků, časovou náročnost i pohy-
bovou a muzikální vybavenost studentů . Pokud žáci projeví 
hlubší zájem o barokní tance, můžeme jim ke studiu dopo-
ručit publikaci Barokní balet ve střední Evropě56 doc . Heleny 
Kazárové, Ph .D ., která pedagogicky působí na katedře tance 
HAMU .

Listopad 4. hodina

5. 5. 4 Georg Friedrich Händel 
(1685 Halle - 1759 Londýn)

Německý hudební skladatel se natrvalo usadil v Anglii, 
54 https://www .youtube .com/watch?v=4yurw5Cf4HY, choreografie 
Belinda Quirey, nahráno 14 . 2 . 2008 .
55 Kulhánková, Eva . Hudebně pohybová výchova . 1 . vyd . Praha: Portál, 
2000, s . 88 .
56 Kazárová, Helena . Barokní balet ve střední Evropě . 1 . vyd . Praha: 
Akademie múzických umění, 2008 . obrázek č . 12 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJVRvqn2b1qE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqXtN-4mXOOQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0sDleZkIK-w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZj_vw17u7_s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4yurw5Cf4HY


 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
20



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
21



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
22

kde se stal největším tvůrcem oper italského typu (Giulio 
Caesare, Alcesta, Xerxes) . Komponoval skladby pro kláve-
sové nástroje a mnoho instrumentálních děl, z nichž jsou 
nejznámější Vodní hudba a Hudba k ohňostroji . K vrcholům 
jeho tvorby patří oratoria, zejména Mesiáš57 (známý sbor 
Hallelujah) a Juda Makabejský .

Oratorium58 je rozsáhlá cyklická skladba pro sbor, sólisty, 
orchestr a vypravěče . Tématy bývají nejčastěji náboženské 
příběhy z bible . V případě Mesiáše je tématem narození, ži-
vot, utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista . Libreto Charlese 
Jennense obsahuje citace z evangelií, texty z Knihy žalmů, 
Starého zákona a dalších .

& ★ ♫ Prohlédneme si se žáky partituru, pohovoříme 
o jednotlivých hlasech a nástrojovém obsazení . Nastuduje-
me úvod sboru Hallelujah dvojhlasně, mužské hlasy může-
me hrát na klavír, abychom slyšeli znít všechny čtyři hlasy 
současně (viz notová ukázka oratorium) . Při reprodukci 
videonahrávky se přidáme k profesionálnímu sboru a sle-
dujeme gesta dirigenta .

Listopad 5. hodina

5. 5. 5 Varhany
✿ Protože se chceme v této kapitole zabývat zvukem var-

han, na které se v baroku prováděly velkolepé koncerty, bylo 
by na místě navštívit se studenty kostel v okolí (např . Kostel 
Povýšení sv . Kříže v Poděbradech je původně gotický, ale má 
mnoho barokních prvků ‒ kapli, oltář či obrazy) a nástroj si 
vyzkoušet nebo vyslechnout varhanní koncert .

Varhany59 řadíme sice do klávesových dechových ví-
cehlasých nástrojů, neboť tón vzniká chvěním vzduchových 
sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků v píšťalách, do 
nichž je stlačený vzduch vháněn obvykle měchem (dnes 
pomocí el . proudu), ovšem výška tónu se podobně jako 
na klavíru udává pomocí kláves . Varhany60 mívají několik 
manuálů a zároveň pedálnici na nohy pro hraní basových 
tónů, každý manuál ovládá stroj umístěný ve varhanní skří-
ni . Každý stroj má vlastní vzdušnici, ze které proudí do řady 
píšťal vzduch a ke každému stroji vede od hracího stolu 
traktura (rozvádí pohyby kláves a rejstříkových klapek do 
strojů) . Navíc existují desítky rejstříků, kterými lze měnit 
barvu tónů využíváním různých kombinací píšťal61 . Varhany 
mohou mít až deset tisíc píšťal velikosti od 11 mm do 20 m . 
Liší se materiálem (dřevo či kov), šířkou, tvarem, délkou 
(čím je píšťala delší, tím hlubší tón vydává) apod . Předchůdci 

57 https://www .youtube .com/watch?v=JH3T6YwwU9s, publikováno 
7 . 4 . 2014 .
58 https://cs .wikipedia .org/wiki/Me-
si%C3%A1%C5%A1_%28H%C3%A4ndel%29, dostupné 25 . 03 . 2016 .
59 Vrkočová, Ludmila . Slovníček základních hudebních pojmů . 1996 .
60 https://cs .wikipedia .org/wiki/Varhany, dostupné 20 . 3 . 2016 .
61 https://www .youtube .com/watch?v=J2Dz9J4_YQc, Michal Noven-
ko: varhany Týnského chrámu, nahráno 19 . 2 . 2014 .

varhan jsou nástroje dudy a Panova flétna . Zvláštním typem 
jsou vodní varhany .

 ☻ Pro lepší představu si s žáky vytvoříme zábavnou 
dechovou chvilku . Hrou na hrdla od různě naplněných lahví 
tvoříme souzvuky, improvizujeme, rozlišujeme intervalové 
vztahy . Pokusíme se zahrát i na Panovu flétnu a ověřit si 
vlastní zkušeností, že na kratší píšťalku tvoříme vyšší tón 
a opačně . Připomeneme si ukázku varhanní hry z kapitoly 
o historii klavíru v podání J . Tůmy a uvedeme i další inter-
prety .

♫ V odkazu č . 21 se žáci z úst Michala Novenka dozvědí 
o fungování varhan v Týnském chrámu .

Největší chrámové varhany na světě můžeme spatřit v ně-
meckém Pasově v Dómu sv . Štěpána62 . U nás jsou největší 
varhany v kostele sv . Mořice v Olomouci63 . V Praze můžeme 
slyšet nádherné varhanní koncerty např . v Bazilice u sv . Ja-
kuba64 a v Brně u Jezuitů . Koncertní varhany nalezneme i ve 
slavné koncertní síni Rudolfinum v Praze .65 

♫ Obrazové i video materiály uvedené v poznámkách 
pod čarou studentům opět rozšíří představu o barokních 
kostelích, podobách varhan a především varhanním zvuku .

Johann Sebastian Bach 
(1685 Eisenach - 1750 Lipsko)

Tento německý hudební skladatel byl vynikajícím var-
haníkem a pro tento nástroj, ale též pro klavír (i jeho před-
chůdce) skládal geniální díla . V předchozích hodinách jsme 
již některé jeho skladby poslouchali . Nyní se zaměříme na 
hudbu varhanní a klavírní .

Fuga66 je vrcholná forma polyfonní, tedy vícehlasé tech-
niky (v polyfonii jsou všechny hlasy rovnocenné, melodicky 
i rytmicky samostatné) . Prapůvod má v kánonu . Je kompo-
novaná podle pravidel o vedení jednotlivých hlasů . Zákla-
dem bývá téma, které zazní v jednom hlasu a postupně jej 
imitují ostatní hlasy (většinou dva nebo tři), dále se obje-
vují protivěty, mezivěty nebo kontrapunktický doprovod . 
Úvodní část se nazývá expozice, střední říkáme provedení, ve 
kterém se mění tóniny, dochází k modulacím a k obměnám 
tématu, narůstá napětí skladby . Napětí obvykle dynamicky 
vyvrcholí v závěru fugy, kde se téma opět vrací do původní 
tóniny .
62 https://www .youtube .com/watch?v=dq_DL8v3C8s, J . S . Bach: Kon-
cert a moll, BWV 593 .
63 https://www .youtube .com/watch?v=iMqKvCEVsw0 (5:37 - 6:21), 
nahráno 25 . 2 . 2010 M . Fuhrmannem .
64 obrázek č . 13
65 obrázek č . 14
66 https://www .youtube .com/watch?v=F4JQZb83oCc, Interpret Han-
s-Andre Stamm hraje na varhany ve Waltershausenu - Toccatu a Fugu 
d moll BWV 565 J . S . Bacha, publikováno 18 . 10 . 2009 .
https://www .youtube .com/watch?v=O89fwrYZ4To, Toccata d moll: 
Varhaníci s kondicí, nahráno 11 . 6 . 2009 .

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJH3T6YwwU9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%25C3%25A1%25C5%25A1_%2528H%25C3%25A4ndel%2529
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%25C3%25A1%25C5%25A1_%2528H%25C3%25A4ndel%2529
https://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ2Dz9J4_YQc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ddq_DL8v3C8s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiMqKvCEVsw0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DF4JQZb83oCc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO89fwrYZ4To
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 Použijeme notový příklad v pracovním listě č . 8, podle 
nějž se měli žáci doma samostatně naučit píseň Viva la mu-
sica od skladatele Michaela Praetoriuse, žijícího na přelomu 
16 . a 17 . století . Zpěvem kánonu si vyzkoušíme důslednou 
imitaci, kdy oba hlasy zpívají stejnou melodii, ale jeden za-
čne později . Pro pochopení neimitační polyfonie zazpíváme 
současně tři různé melodie - například Já do lesa nepojedu, 
Jede, jede, poštovský panáček a Neviděli jste tu mé panenky 
(tzv . quodlibet) .

& 🎹 Hledáme paralely polyfonních technik v klavír-
ních partech zjednodušených fug jako jsou Invence, Fugety 
nebo některá Malá preludia . Každý žák si připraví polyfonní 
skladbu a společně se ji pokusíme analyzovat, vyposlouchat 
nástupy témat, protivěty, mezivěty atd .

Během lekce bychom neměli zapomenout zmínit vrchol-
né cykly J . S . Bacha Dobře temperovaný klavír67 (12 preludií 
a fug ve všech durových a mollových tóninách dvanáctitó-
nové řady) a Umění fugy .68

♫ ☻ Mohli bychom porovnávat různé interpretace jedné 
skladby a diskutovat o vkusnosti, volbě tempa, frázování, 
dynamice, kvalitě tónu a odlišném charakteru .69 Kromě kva-
litních sólových interpretací na cembalo, klavír a varhany 
doporučuji pro zpestření ukázku Preludia c moll s melodií 
Charlese Gounoda Ave Maria v podání improvizátora Bobby 
McFerrina .70 Na příkladu populárního a mládeží oblíbeného 
improvizátora si žáci více uvědomí, že je důležitá znalost 
hudební literatury historie a že je hudba radost .

Goldbergovy variace71 komponované pro cembalo před-
stavují třicet variačních obměn jednoho tématu přednáše-
ného v hluboké basové poloze po celou dobu znění sklad-
by .72 Tento druh variací se nazývá kontrapunktické variace . 
Formu variací si blíže vysvětlíme v kapitole o klasicismu .

♫ V ukázkách z díla J . S . Bacha seznámíme žáky s dalšími 
klavírními virtuosy a různými styly interpretace .

67 https://www .youtube .com/watch?v=8Ks9Q8AF4Do, Maurizio Polli-
ni, publikováno 18 . 9 . 2013 .
68 https://www .youtube .com/watch?v=QPuIKjZIr20, Helmut Valcha, 
nahráno 20 . 2 . 2014 .
69 https://www .youtube .com/watch?v=0VSYYEWxW4g, Wanda Lan-
dowska, publikováno 20 . 4 . 2014 .
https://www .youtube .com/watch?v=0KQW2YnCUrE, Friedrich Gulda, 
nahráno 4 . 12 . 2008 .
70 https://www .youtube .com/watch?v=Utd6b4OcCq0, Bobby Mc-
Ferrin - Ave Maria, nahráno 2 . 2 . 2011 .
71 https://www .youtube .com/watch?v=XVAl47CpwOQ, Tatiana Niko-
layeva, nahráno 4 . 6 . 2011 .
https://www .youtube .com/watch?v=CrPrJ0ih8Kc, Glenn Gould, nahrá-
no 31 . 8 . 2012 .
72 Lisá, Dagmar . Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. díl. 
Praha: Auviex, 1996, s . 49 .

Prosinec 1. hodina

5.6 Vánoce
🎹 ☻ ♫ Prosinec je závěrečný měsíc kalendářního roku 

a na většině škol probíhají nejrůznější adventní vystoupení, 
koncerty a besídky . Pokud se nám se žáky podařilo na Kla-
vírním semináři nacvičit tanec, komorní či čtyřruční sklad-
bu, je nyní vhodná příležitost k vystoupení . Jako přídavek 
doporučuji připravit se žáky několik vánočních koled ve 
čtyřručním podání . Dále je možné pojmout prosinec jako 
měsíc opakování probrané látky a uzavření tématu barokní 
hudby . Připomeneme si, jaké znají předchůdce dnešních 
klavírů, jaké si pamatují historické tance, hudební formy 
a skladatele renesance i baroka . Obohatíme znalosti žáků 
o  informace z české hudby 17 . století, především zmíní-
me skladatele Adama Michnu z Otradovic, Jana Dismase 
Zelenku, Bohuslava Matěje Černohorského a Jakuba Jana 
Rybu . Touto poslední osobností se překleneme do 18 . století 
a klasicistního slohu .

5. 6. 1 Adam Václav Michna z Otradovic 
(1600 - 1676)

Český básník, skladatel, varhaník a  sbormistr působil 
v Jindřichově Hradci a měl zalíbení v melodice českých lido-
vých písní . Chtěl své skladby zpřístupnit i neškoleným mu-
zikantům, proto jsou většinou homofonní a interpretačně 
jednoduché . Jeho polyfonní skladby jsou rovněž melodické 
a srozumitelné .

♫  Uvedeme si soubor duchovních písní Česká mari-
ánská muzika, z něhož je nejznámější píseň Chtíc, aby spal, 
dále Svatoroční muzika a Loutna česká, ze které je v části 
Andělské přátelství známá svatební píseň Nebeští kavaléro-
vé. 73 Umělecky vyzrálá je Michnova Svatováclavská mše .

♫  Při poslechu souboru Bona Nota74 zapisují studenti, 
jaké hudební nástroje slyší hrát . Kontrolu provedeme shléd-
nutím video ukázky . Interpretacemi např . Musica Bohemi-
ca75 seznámíme žáky s dalšími písněmi a připomeneme si 
existenci současných souborů hrajících renesanční a barokní 
hudbu .

🎹  Vánoční píseň Chtíc, aby spal76, hrajeme nejprve 
z listu čtyřručně a po domácím prostudování můžeme při-
pravit na vystoupení i s doprovodem Orffových nástrojů 
a zpěvem .

K  dalšímu studiu můžeme žákům doporučit notovou 

73 https://www .youtube .com/watch?v=4_2252FMoy0, Musica Bohemi-
ca: Nebeští kavalérové, nahráno 4 . 11 . 2010 .
74 https://www .youtube .com/watch?v=fGmGJSegmv0, A . V . Michna 
z Otradovic, Bona Nota: Archanjelské Ave, nahráno 18 . 12 . 2013 .
75 https://www .youtube .com/watch?v=fFVAjRiTQA0, Musica Bohemi-
ca: Loutna Česká, nahráno 4 . 11 . 2010 .
76 možno použít notovou sbírku: Vrba, Přemysl . Nejkrásnější české 
a moravské koledy . G+W Cheb SPA .

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8Ks9Q8AF4Do
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQPuIKjZIr20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0VSYYEWxW4g
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0KQW2YnCUrE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUtd6b4OcCq0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXVAl47CpwOQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCrPrJ0ih8Kc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4_2252FMoy0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfGmGJSegmv0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfFVAjRiTQA0
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sbírku stylových skladeb varhaníka Jaroslava Tůmy, který 
je inspirován právě písněmi Adama Michny s názvem: Adam 
Michna z Otradovic & Jaroslav Tůma Svaté lásky labirynth77 .

Jan Dismas Zelenka 
(1679 - 1745)

Působil v drážďanské kapele jako kontrabasista . Jako hu-
dební skladatel patří mezi nejvýraznější barokní mistry . Byl 
rovněž silně ovlivněn českou lidovou písní, navíc využíval 
mnoha originálních a složitých rytmických struktur . Pozo-
ruhodné a originální jsou především harmonické postupy 
a instrumentace jeho skladeb .

♫  K zopakování probrané látky budou vhodné ukázky 
některých mší, např . „Missa Votiva”78 . Žákům zadáme úkol 
poznat, kterou část mše právě poslouchají . Při kontrole si 
zopakujeme všechny základní části mše .

Bohuslav Matěj Černohorský 
(1684 - 1742)

Narodil se v Nymburce, byl ředitelem kůru u sv . Jakuba 
v Praze a významným pedagogem . Bohužel se dochovalo 
málo jeho skladeb, neboť většina shořela . Pro náš seminář 
budou nejvhodnější ukázky varhanních fug 79 .

♫ 🎹 Žáci poznávají téma, pokusí se jej zazpívat a za-
hrát na klavír podle sluchu, dále sledují nástupy tématu 
v dalších hlasech i místa, kde téma nezní . K takové analýze 
si můžeme vyrobit kartičky s čísly jednotlivých hlasů, žáci 
určují a ukazují, který hlas právě hraje téma .

Prosinec 2. hodina

5. 6. 2 Vánoční koledy
Tradiční vánoční písně bývaly většinou lidové zpěvy spo-

jené s koledou, což byla obchůzka po domech . Podstatou 
a smyslem těchto obchůzkových obřadů bylo přinést bla-
ho, zdar a štěstí do navštívených rodin a oslavit narození 
spasitele Ježíše Krista . Koledovaly převážně děti, ale i chudí 
a pastýři . Obdarovat koledníka bylo věcí cti a kdo nedal 
výslužku, byl odsouzeníhodný .80 

☻ Diskutujeme se žáky o jejich rodinných tradicích, zda 
se u nich doma zpívají vánoční písně a poslouchá hudba . 
Jaké znají české lidové či zlidovělé koledy a jaké zahraniční . 
Zpívají-li některé ve škole atd .

77 http://www .arta .cz/index .php?site=default & p=shop_
item & k=&id=NOTY08 & search_w=&search_m=, ARTA RECORDS .
78 https://www .youtube .com/watch?v=Va0lBOMER5s, Moscow Orato-
rio, Musica Viva: Kyrie, 16 . 8 . 2012 .
https://www .youtube .com/watch?v=nmHC6HtNEPU, Collegium 1704, 
dirigent Václav Luks: Gloria, nahráno 3 . 4 . 2014 .
79 https://www .youtube .com/watch?v=jVSQ9rtHpOE, B . M . Černo-
horský: Fuga a moll . Alexander Kellarev, nahráno 1 . 12 . 2011 .
80 Šottnerová, Dagmar . Vánoce . 2 . vyd . Olomouc: Rubico, 2004 .

 Notové party koled lze ofotit na barevné papíry a roz-
stříhat . Studenti budou mít za úkol ze své barvy složit koledu 
do původní podoby . Takový úkol je možné odměnit moti-
vačním dárečkem nebo pojmout jako soutěž .

🎹 Dále lze využít písně ke klavírní improvizaci . Žáci tvoří 
předehry, mezihry, cody, vymýšlejí doprovody a určují har-
monické funkce, hledají druhý hlas k melodii apod . Některé 
koledy se můžeme naučit čtyřručně nebo hrát v úpravách 
skladatelů a porovnávat skladebné techniky (např . : Jan Hlu-
cháň: Betlémské hvězdičky; Josef Jeníček: U Jesliček; Karel 
Stecker: Koleda; Petr Eben: Lidové písně a koledy; Dušan 
Pazdírek a Ilja Havlíček: Vánoční koledy; Milan Dvořák: Před 
koledou smekni; Přemysl Vrba: Nejkrásnější české a morav-
ské koledy) . Doprovody koled využijeme ke korepetici žáků 
pěveckého oddělení či jiného nástroje .

 Je možné písemně tvořit rytmický doprovod pro bicí 
nástroje, tedy zapisovat rytmickou linku v konkrétním taktu 
se správnými notovými délkami a taktovými čarami .

 Vlastním doprovodem pak žáci doprovázejí zpěv ko-
ledy . Ostatní doprovody k dalším písním improvizujeme .

♫ Na závěr se opět vrátíme k hudbě baroka81, poslech-
neme si vánoční hudbu v podání historických souborů82 
a zazpíváme si některou píseň formou karaoke83 .

Prosinec 3. hodina

5. 6. 3 Jakub Jan Ryba 
(1765 - 1815)

Je výraznou českou osobností 18 . století . Protože byl vrs-
tevníkem W . A . Mozarta, neřadíme ho již do období baroka, 
nýbrž do českého klasicismu .

 Necháme žáky vypočítat věkový rozdíl těchto dvou 
hudebníků .

Působil jako kantor v Rožmitále pod Třemšínem a svou 
vzdělaností a velkou láskou k hudbě se zasadil o rozvoj hu-
debnosti svých žáků . Napsal vlastní deník: Můj život a hud-
ba84, v němž například popisuje, že jako čtyřleté dítě měl 
největší radost, když mohl sedět u tatínkova klavichordu . 
Ovšem kvůli jednomu incidentu měl zakázáno u nástroje 
sedět o samotě . Jednou totiž za nepřítomnosti otce rozebral 
celou klaviaturu klavichordu, aby ji vyčistil . Když natahoval 
struny, popraskaly mu . Proto se musel spokojit s housle-
mi, které se staly jeho nejbližším přítelem . Dokonce s nimi 
81 https://www .youtube .com/watch?v=o-3PB9fGM-E, Vánoční hudba 
českého baroka . Musica Antiqua Praha, publikováno 24 . 12 . 2013 .
82 https://www .youtube .com/watch?v=IO9MBHqSUiE & list=PL5-O-
dOzVm_BJIpKwz7zpCZmr6-SYa4rpg, Jaroslav Tůma a Bona Nota: Čas 
radosti, nahráno 13 . 12 . 2014 .
83 https://www .youtube .com/watch?v=7id6UkQQyoI, Vánoční písně, 
Literátské Bratrstvo, nahráno 6 . 12 . 2009 .
84 Ryba, Jakub Jan . Můj život a hudba . Rožmitál pod Třemšínem: Spo-
lečnost J . J . Ryby ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Královskou 
kanonií premonstrátů na Strahově, 2005 .

http://www.arta.cz/index.php%3Fsite%3Ddefault%26p%3Dshop_item%26k%3D%26id%3DNOTY08%26search_w%3D%26search_m%3D
http://www.arta.cz/index.php%3Fsite%3Ddefault%26p%3Dshop_item%26k%3D%26id%3DNOTY08%26search_w%3D%26search_m%3D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVa0lBOMER5s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnmHC6HtNEPU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjVSQ9rtHpOE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do-3PB9fGM-E
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIO9MBHqSUiE%26list%3DPL5-OdOzVm_BJIpKwz7zpCZmr6-SYa4rpg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIO9MBHqSUiE%26list%3DPL5-OdOzVm_BJIpKwz7zpCZmr6-SYa4rpg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7id6UkQQyoI
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rozmlouval a spal . V dospělosti skládal chrámovou hudbu, 
instrumentální skladby i umělé písně světského charakteru . 
Mezi dodnes nejoblíbenější skladby patří Česká mše vánoč-
ní85 . 

♫  🎹 Po hudební videoukázce této mše hledají žáci 
v notách nástupy hlasů, doprovodů, určují tóninu, tempo, 
intervaly a harmonické vztahy . Rozebraný úsek si zahrajeme 
na klavír se střídáním hráčů, v různých oktávách, abychom 
části oddělili barevně, s doprovodem podle kytarových zna-
ček apod .86

Leden 1. hodina

5.7 Klasicismus
V  minulých hodinách jsme si pouštěli ukázku České 

mše vánoční z chrámu sv . Víta na Pražském hradě . Dalšími 
představiteli českého klasicismu jsou kromě skladatele Ryby 
také kapelníci ze zmíněného chrámu František Xaver Bri-
xi (1732 ‒ 1771), který tvořil převážně chrámovou hudbu, 
Jan Antonín Koželuh (1738 ‒ 1814), jenž skládal kromě 
chrámové tvorby i skladby světské a opery . Významným kla-
víristou, pedagogem a skladatelem je také František Xaver 
Dušek (1731 ‒ 1799), který se přátelil s Wolfgangem Ama-

85 https://www .youtube .com/watch?v=_YY-NJwb6Z8, Česká mše 
vánoční, přímý přenos ČT z 18 . 12 . 2010, nahráno 25 . 12 . 2013 .
86 Ryba, Jakub Jan . Česká mše vánoční s obrázky Josefa Lady . 1 . vyd . 
Praha: Česká televize, 2013, str . 7 .

deem Mozartem a v jehož sídle na Bertramce tento hudebník 
z Vídně při návštěvě Prahy pobýval .

18 . století byla doba velkých změn . Touha umělců po 
úspěchu, pocitu svobody a  lepší podmínky v cizině byly 
hlavními důvody, proč mnoho muzikantů emigrovalo . Ně-
kteří se stali světoznámými hudebními osobnostmi . V Man-
nheimu působil Jan Václav Stamic (1717 ‒ 1757), podílel 
se na vývoji sonátové formy . Jiří Antonín Benda (1722 ‒ 
1795) komponoval melodramy, klavírní a houslové koncerty, 
sonáty, symfonie i komorní skladby . Ve Vídni měli úspěch 
např . Leopold Koželuh (1747 ‒ 1818), Jan Křtitel Vaňhal 
(1739 ‒ 1813), Jan Václav Hugo Voříšek (1971 ‒ 1825) nebo 
Jan Ladislav Dusík (1760 ‒ 1812), který se věnoval převážně 
klavírní tvorbě a jeho moderní postupy měly silný romantic-
ký ráz (chromatika v harmonii, synkopy a tečkované rytmy, 
zápis pedálu) . V Itálii se stal nejúspěšnějším Josef Myslive-
ček (1737 ‒ 1781), jehož dílo bylo velmi oblíbené a mělo vliv 
i na tvorbu W . A . Mozarta . Přezdívali jej „Božský Čech” . Ve 
Francii byl profesorem na konzervatoři skladatel Antonín 
Rejcha (1770 ‒ 1836) . Kompozici učil Charlese Gounoda, 
Hectora Berlioze, Césara Francka .

★ Žákům položíme dotaz, v  jaké souvislosti jsme se 
v předchozích lekcích zmínili o Ch . Gounodovi . V pracov-
ním listu č . 10 mohou psát své tipy .

☻ 🎹 Při diskusi se studenty zjistíme, zda mají v repertoá-
ru skladby zmíněných autorů a naplánujeme si interpretační 
přehrávku, po níž bude následovat rozbor interpretace, ná-
zory žáků na provedení skladby, její formu, tempo, rady ko-
legů na procvičování komplikovaných úseků ve skladbách, 
nápady na metody k odbourávání trémy apod . Časté kon-
certování před kolektivem bude skvělou přípravou na absol-
ventské vystoupení, které studenty čeká v následujícím roce .

🎹 Vhodnou činností k  tomuto tématu může být též 
čtyřruční hra z Alba čtyřručních skladeb starých českých 
mistrů,87 v níž jsou skladby jednodušší, ale i technicky ná-
ročnější . Žáci si vyzkouší hru z listu, rytmickou souhru, bu-
dou vzájemně spolupracovat při rozboru skladeb a společně 
tvořit výraz . Inspirací jim mohou být též ukázky ze soutěže 
Per quattro mani .

Dalším významným klavírním učitelem byl Carl Czerny 
(1791 ‒ 1857) . Narodil se ve Vídni v rodině s českými kořeny . 
Jeho otec Václav Černý přišel do Vídně z Nymburka a sám 
Carl až do svých deseti let nemluvil německy . Na klavír 
jej zprvu učil hrát jeho otec, později docházel na hodiny 
k J . N . Hummelovi, A . Salierimu a L . van Beethovenovi . Carl 
byl zázračné dítě . Na svém prvním veřejném vystoupení 
v roce 1800 zahrál Mozartův koncert pro klavír a orchestr 

87 Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů . Praha: Supra-
phon, 1987 . https://www .youtube .com/watch?v=K75DnkXJKns, 
J . K . Vaňhal: Andante F dur . N . Špičáková, J . Kašpárková, nahráno 
16 . 9 . 2010 .

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_YY-NJwb6Z8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK75DnkXJKns
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č . 24 c moll a v roce 1812 uvedl ve vídeňské premiéře Beetho-
venův Císařský koncert (Klavírní koncert č. 5) . Už ve svých 
patnácti letech byl vyhledávaným učitelem . K jeho žákům 
patřil například slavný klavírní virtuos Ferenc Liszt . Dnes se 
stále v hojné míře hrávají Czerného etudy a prstová cvičení .88

& 🎹 ♫ Hovoříme se žáky o důležitosti a oblibě prsto-
vých cvičení a etud . K ukázkám lze použít výběr skladeb ze 
sešitů: Album etud I.‒ III. díl či Pasážová cvičení C . Czerného 
op. 261 . Dotkneme se hry pasáží, figurace, rytmických va-
riant, melodických ozdob, akordové kadence, odlišení do-
provodu od melodie apod . Studenti se navzájem obohacují 
radami, vlastními zkušenostmi s prací na etudách a svými 
technickými dovednostmi .

♫ ☻ Po vyslechnutí několika skladeb vyzveme žáky 
k porovnání s hudbou baroka . Rozdíl mezi skladbami po-
lyfonními a homofonními, složitým kontrapunktem a jed-
noduchou harmonií v tanečním rytmu, hudbou chrámovou 
a světskou atd . Polemizovat mohou ve dvou proti sobě sto-
jících skupinách, které obhajují svůj sloh, hledají pozitiva 
a estetické prostředky ideálu krásy, argumentují .

Klasické období se v umění vyznačuje střízlivostí, ze-
světštěním, klade důraz na rozum a vědecké poznání . Ve 
výtvarném umění navazuje na antickou kulturu, což si opět 
dokážeme prohlídkou obrazových materiálů architektury, 
malby či soch v encyklopediích .

✿ Žákům zadáme dobrovolný úkol vyhledat budovy, 
které se podobají klasickému stylu a popsat jejich charak-
teristické rysy . Svůj objev mohou zdokumentovat .

V hudbě se stále více prosazuje opera, vyhraňuje se pře-
hledná sonátová forma, která se uplatňuje také v symfoniích 
či smyčcových kvartetech, velkému zájmu se těší koncerty pro 
sólový nástroj s orchestrem . K hudebním tvůrcům klasici-
smu řadíme především Josefa Haydna, Wolfganga Amadea 
Mozarta a Ludwiga van Beethovena . O těchto skladatelích, 
klavírních virtuosech a nových hudebních formách si po-
víme podrobněji v následujících hodinách .

Leden 2. hodina

5. 7. 1 Josef Haydn 
(1732 - 1809)

Žil většinu svého života ve Vídni, podnikal umělecké cesty 
do Anglie a dokonce působil i v Čechách jako kapelník v Lu-
kavici u Plzně . Byl skladatelem plodným a uctívaným . Tvořil 
oratoria (Stvoření, Čtvero ročních dob), kantáty (Sedm slov 
vykupitelových), mše a především smyčcové kvartety (Skři-
vánčí, Císařský), 104 symfonií (S úderem kotlů, Vojenská) 
a klavírní sonáty .

88 https://cs .wikipedia .org/wiki/Carl_Czerny, wikipedia, dostupné 
6 . 4 . 2016 . 

& 🎹 Ve většině klavírních škol najdeme Haydnovy 
drobné instruktivní skladby .89 Se žáky si prohlédneme party, 
zahrajeme si na klavír a můžeme si zatančit všem již známý 
tanec menuet .90 

♫ K poslechu bychom mohli zvolit ukázku mladého in-
terpreta z některé klavírní soutěže .91 Na soutěžích, které ne-
jsou zaměřené na interpretaci skladeb konkrétního autora, 
bývá v propozicích podmínka, že repertoár účastníka musí 
obsahovat alespoň jednu skladbu klasického nebo barokní-
ho období . Precizně zahrané skladby klavíristů útlého věku 
mohou být pro žáky motivací k důslednější domácí přípravě 
či k touze se rovněž podobné soutěže zúčastnit .92

Klavírní sonáty93 jsou vícevěté skladby komponované 
pro klavír . Základy této formy položil již v období baroka 
italský skladatel Domenico Scarlatti (1685 ‒ 1757), který 
byl dvorním cembalistou a učitelem portugalského krále 
Jana V . Portugalského a učil i jeho dcery . Sonáta v jeho po-
dání byla ještě jednovětá skladba se dvěma odlišnými tématy .

♫ ☻ Vyslechneme si Scarlattiho sonáty94, připomeneme 
si zvuk cembala a necháme žáky porovnat jej se zvukem 
kladívkového klavíru . Dále žáci popíší rozdíly s Haydno-
vou sonátou . Na základě jejich nápadů vytvoříme definici 
klasické sonátové formy .

Klasický sonátový cyklus má obvykle tři až čtyři věty 
a jednotlivé věty se liší tempem a charakterem: 1 . rychlá, 
2 . pomalá, zpěvná, 3 . taneční, 4 . rychlá . Pravidlem bývá, že 
jedna z nich, obvykle první věta, je psána v sonátové formě .

Sonátová forma má třídílné schéma:

•	 Expozice ‒ představí se hlavní téma, téma vedlejší 
a závěrečné .

•	 Provedení ‒ témata se hudebně zpracovávají, obmě-
ňují, modulují, rytmizují apod .

89 https://www .youtube .com/watch?v=I5eTlmB8qpE, Rozalie Stokla-
sová, soutěž Prague Junior Note, publikováno 20 . 12 . 2013 .
90 https://www .youtube .com/watch?v=_952tCFLuTs, Amadeus 2013, 
Eliška Rientová: Menuet C dur, publikováno 3 . 12 . 2014 .
91 Soutěž ZUŠ, Amadeus v Brně, Prague Junior Note v Praze, Virtuosi 
per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Broumovská klávesa, 
Mladý klavír Pražské konzervatoře, Mezinárodní festival mladých 
hudebníků a soutěž J . Haydna ve Vídni .
92 https://www .youtube .com/watch?v=n-Hse0Djnq8 & ebc=ANyPx-
Kpzjgagw87qScA3V-hf60dNGqaFZ7I9pVZTllJpy6iYBJ71BMkPp__
IprhCLXYeEYZkvJwa7wCfeR9Rv2VFFoBfiJ41w, Jan Čmejla, listo-
pad 2012, publikováno 3 . 10 . 2013 .
93 https://www .youtube .com/watch?v=UA7MolQjaLA, Sonáta 
č . 41 A dur, 3 . věta Finale Presto (3:25) . Jan Čmejla, vítěz soutěže Ama-
deus, nahráno 27 . 3 . 2015 .
94 https://www .youtube .com/watch?v=uOLClyWb_EI, D . Scarlatti: 
Sonáty pro cembalo K1 ‒ K19 . Scott Ross, publikováno 16 . 4 . 2014 .
https://www .youtube .com/watch?v=etmx468Sm4w & list=PL-
c2Q9KKNJ7iHz1BaoHfA3udV3ZfAKizRw, Sonáta Edur K . 380 . Ralph 
Kirkpatrick, nahráno 30 . 12 . 2011 .
https://www .youtube .com/watch?v=Gh9WX7TKfkI & ebc=ANyPx-
Kr9JRF96mCD8nC8CF4pSdpBOeZjXmoJVHlyNp1KHOtUk4QgVM-
JERBPeltyFcMrVEvXn_ceJTGXtS9dgcBByyH5EjyEAiA, Sonáta d moll 
K .141 . Martha Argerich, nahráno 29 . 7 . 2012 .

https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Czerny
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI5eTlmB8qpE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_952tCFLuTs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn-Hse0Djnq8%26ebc%3DANyPxKpzjgagw87qScA3V-hf60dNGqaFZ7I9pVZTllJpy6iYBJ71BMkPp__%0DIprhCLXYeEYZkvJwa7wCfeR9Rv2VFFoBfiJ41w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn-Hse0Djnq8%26ebc%3DANyPxKpzjgagw87qScA3V-hf60dNGqaFZ7I9pVZTllJpy6iYBJ71BMkPp__%0DIprhCLXYeEYZkvJwa7wCfeR9Rv2VFFoBfiJ41w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn-Hse0Djnq8%26ebc%3DANyPxKpzjgagw87qScA3V-hf60dNGqaFZ7I9pVZTllJpy6iYBJ71BMkPp__%0DIprhCLXYeEYZkvJwa7wCfeR9Rv2VFFoBfiJ41w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUA7MolQjaLA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuOLClyWb_EI%2C%20D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Detmx468Sm4w%26list%3DPLc2Q9KKNJ7iHz1BaoHfA3udV3ZfAKizRw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Detmx468Sm4w%26list%3DPLc2Q9KKNJ7iHz1BaoHfA3udV3ZfAKizRw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGh9WX7TKfkI%26ebc%3DANyPxKr9JRF96mCD8nC8CF4pSdpBOeZjXmoJVHlyNp1KHOtUk4QgVMJERBPeltyFcMrVEvXn_ceJTGXtS9dgcBByyH5EjyEAiA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGh9WX7TKfkI%26ebc%3DANyPxKr9JRF96mCD8nC8CF4pSdpBOeZjXmoJVHlyNp1KHOtUk4QgVMJERBPeltyFcMrVEvXn_ceJTGXtS9dgcBByyH5EjyEAiA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGh9WX7TKfkI%26ebc%3DANyPxKr9JRF96mCD8nC8CF4pSdpBOeZjXmoJVHlyNp1KHOtUk4QgVMJERBPeltyFcMrVEvXn_ceJTGXtS9dgcBByyH5EjyEAiA
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•	 Repríza ‒ vrací se témata v původní podobě, avšak už 
bez odbočení do dominantní tóniny .

& ♫ Necháme studenty prostudovat notové party při 
poslechu sonáty . Ve skupinkách se pokusí sami určit hranice 
dílů, uvést a reprodukovat témata, určit tóniny, harmonická 
schémata i způsob práce s tématy v provedení . Pomůžeme 
studentům při analýze kladením vhodných otázek a zvu-
kových ukázek .

Cyklická sonátová forma se objevuje také ve skladbách 
komorních (kvarteta), koncertech a orchestrálních symfo-
niích . Ty probereme v následujících hodinách . Žáci budou 
mít pravděpodobně vlastní zkušenost s drobnějším typem 
sonátové formy ze Sonatin .

★ 🎹 Zde opět vznikne prostor pro klavírní interpretaci 
samotných studentů . Podle času a zájmu necháme mladé 
klavíristy zahrát buď celou sonátu, nebo jen jednu větu 
v sonátové formě či sonatinu . Pokud žáci nenajdou odvahu, 
mohl by jim zahrát pedagog .

Leden 3. hodina

5. 7. 2 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 Salcburk - 1791 Vídeň)

Rakouský skladatel je světově proslulý jako geniální dítě . 
Od útlého věku podnikal s otcem Leopoldem (arcibiskup-
ským kapelníkem) a sestrou Annou (Nannerl) koncertní 
cesty po Evropě . Hrál na klavír i na housle a komponoval 
vlastní skladby . V roce 1767 navštívili Olomouc, kde byli 
ubytovaní v  tehdejším hostinci „U  Černého orla” (dnes 
Hauenschildův palác) . V prosinci téhož roku bydleli v Brně 
v Schrattenbachově paláci a koncertovali v tehdejší Taverně 
(dnešní Redutě)95 . Mozartova hudba byla originální, nápa-
ditá, zpěvná, s průzračně čistou harmonií a orchestrální 
barevností . Nadčasovost jeho díla potvrzuje genialitu jeho 
osobnosti, přestože za svého života nebyl vždy dostatečně 
doceněn . Kult jeho hudební osobnosti uctívá odborná i laic-
ká veřejnost .

 &  O tomto skladateli existuje velké množství lite-
ratury96, odborných článků v časopisech97 a nahrávek jeho 
skladeb . Proto je vhodným kandidátem k zadání projekto-
vého úkolu . Žákům dáme k dispozici studijní materiál, další 
sami vyhledají (např . v knihovně, na internetu) a vypracují 
referáty doplněné obrazovým i hudebním materiálem (no-
tové či zvukové příspěvky) . Nápady na způsob provedení 
projektu by měly vycházet od žáků samotných, pedagog je 
jen usměrňuje, nabízí možné varianty a poskytuje cenné 
rady . Při projektu studenti spolupracují ve skupině, aby se 
95 https://cs .wikipedia .org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
96 Mahler, Zdeněk . Sbohem, můj krásný plameni . 1 . vyd . Praha: Alba-
tros, 1984 . Pražák, Přemysl . Malá preludia . 4 . vyd . Praha: Supraphon, 
1981 .
97 Harmonie (ročník 2006), Pianist .

navzájem doplňovali a obohacovali . Výsledný produkt bude 
prezentován na veřejnosti (výstava, přednáška pro žáky na 
hodině HN, podklady pro moderování koncertu zaměřené-
ho na skladby Mozarta apod .) .

♫ Po pilné práci doporučuji na odlehčení poslech CD 
Jak Hurvínek potkal Mozarta98, při jehož poslechu se i starší 
žáci pobaví a dozvědí se vtipnou formou důležité informace .

W . A . Mozart rád pobýval v českých zemích, měl zde 
mnoho přátel a sklízel ovace a zájem posluchačů . Přede-
vším jeho opery měly v Čechách obrovský úspěch . Opera 
Don Giovanni dokonce měla ve Stavovském divadle v Praze 
29 . 10 . 1787 premiéru . 6 . 9 . 1791 byla tamtéž poprvé prove-
dena opera La Clemenza di Tito .

✿ Místa, na kterých Mozart pobýval při svých návště-
vách v Praze, bychom mohli se studenty navštívit v rámci 
hudebního výletu (vila Duškových Bertramka na Smíchově, 
Kostel sv . Mikuláše, Stavovské divadlo a další) .

♫ Poslechneme si se žáky oblíbenou skladbu Fantazii 
d moll .99 

♫ Poslechem klavírních sonát si připomeneme sonáto-
vou formu a poznáme další významné klavírní virtuosy .100

Klavírní koncerty101 jsou cyklické skladby určené pro 
sólový klavír, který ovšem doprovází symfonický orchestr, 
s nímž, nebo jen se skupinou nástrojů, vede klavír jakýsi 
dramatický dialog .

♫ Ve videoukázce s Vladimirem Horowitzem mohou 
žáci nahlédnout pod pokličku nahrávacího procesu ve stu-
diu .

W . A . Mozart v dopise svému otci napsal o své tvorbě: 
„Koncerty nejsou ani příliš těžké, ani lehké ‒ jsou velmi 
brilantní ‒ příjemně se poslouchají ‒ a přece neupadají do 
prázdnoty ‒ tu i tam si i znalci přijdou na své, ‒ ovšem tak, 
aby i neznalci s tím mohli být spokojeni, třeba by nevěděli 
proč .”102 Nejstarší je jeho Klavírní koncert D dur KV 175, 
ke kterému později zkomponoval novou třetí větu Rondo 

98 CD, mp3: Štáchová, Helena a Cmíral, Pavel: Jak Hurvínek potkal 
Mozarta . Supraphon, 2012 .
http://www .kosmas .cz/knihy/178246/jak-hurvinek-potkal-mozarta/
99 https://www .youtube .com/watch?v=_Ki1EQHuE6I, Claudio Arrau: 
Fantazie d moll, K .397, nahráno 14 . 7 . 2009 .
100 http://www .supraphonline .cz/album/409-mozart-klavirni-sona-
ty-k-333-457-570-fantazie-k-475?trackId=7027, Ivan Moravec, ukázky 
klavírních sonát . Supraphonline .
https://www .youtube .com/watch?v=1vDxlnJVvW8, Daniel Barenboim, 
Sonáta č . 16 C dur K 545, nahráno 23 . 5 . 2015 .
https://www .youtube .com/watch?v=-F3QvSNuiKE, Friedrich Gulda, 
Sonáta D dur K . 311 a K . 332, nahráno 26 . 4 . 2015 .
101 https://www .youtube .com/watch?v=hWNYq-cCXRU, Arthur Ru-
binstein: Klavírní koncert č . 23 A dur K .488, publikováno 26 . 6 . 2015 .

102 Kapsa, Václav: W . A . Mozart „Tu a tam si i znalci přijdou na své“ . 
Harmonie, březen 2006 . Vydal Muzikus, s . 21‒23 .

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://www.kosmas.cz/knihy/178246/jak-hurvinek-potkal-mozarta/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_Ki1EQHuE6I
http://www.supraphonline.cz/album/409-mozart-klavirni-sonaty-k-333-457-570-fantazie-k-475%3FtrackId%3D7027
http://www.supraphonline.cz/album/409-mozart-klavirni-sonaty-k-333-457-570-fantazie-k-475%3FtrackId%3D7027
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1vDxlnJVvW8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-F3QvSNuiKE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhWNYq-cCXRU
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(KV 382) .103 Jde o variace na velmi jednoduchou, ve Vídni 
té doby dobře známou melodii, která se po rondovém způ-
sobu opakuje .

♫  Se žáky si vysvětlíme rondové návraty tématu a hle-
dáme je při poslechu skladby . Kdo slyší téma, zapisuje čárky 
do pracovního listu č . 10 . Nakonec spočítáme, kolikrát se 
téma opakovalo .

♫ 🎹 Formu Variace a variační techniku, při níž skladatel 
obměňuje téma rozmanitými způsoby, bychom mohli žá-
kům přiblížit pomocí CD1 z cyklu Seznamte se s klasikou,104 
kde jsou hezkým způsobem analyzovány Variace na písnič-
ku Ah, vous dirai-je, Maman . Téma a jednodušší variace si 
studenti mohou sami zahrát .

  Za domácí úkol zadáme žákům vytvořit variace na 
jiné známé téma, které si mohou sami zvolit nebo jej zadá 
pedagog (např . píseň Kočka leze dírou ‒ paralela se Smeta-
novou Vltavou) . V příští lekci se budou navzájem oslňovat 
hudebními nápady .

Leden 4. hodina

5. 7. 3 Ludwig van Beethoven 
(1770 Bonn - 1827 Vídeň)

Studoval ve Vídni u J . Haydna a A . Salieriho . Oslňoval 
publikum klavírní virtuositou a byl považován za nejlepšího 
pianistu Evropy . V kompozici často využíval ostrých kon-
trastů melodiky, rytmiky i dynamiky a nových romantických 
prvků . Romantický styl v 19 . století překonal sloh klasický . 
Bohužel od 28 let postupně ztrácel sluch, až ve 44 letech zcela 
ohluchl . Ani tento handicap mu nezabránil v komponování 
krásných skladeb . Roku 1812 se Beethoven léčil v lázních 
Teplicích, kde se setkal s básníkem J . W . Goethem .

♫  Zda znají žáci hudbu tohoto skladatele, můžeme 
zjistit úvodním poslechovým kvízem . Žáci zapisují názvy 
poslechových skladeb . Většina jistě pozná Bagatelu č. 25 
a moll „Pro Elišku“, Úvodní část Symfonie č. 5 c moll „Osu-
dovou“, sbor ze 4 . věty Symfonie č. 9 d moll s „Ódou na radost“ 
(zhudebněná báseň německého básníka Friedricha Schille-
ra) a další . Skvělý rozbor těchto děl s hudebními ukázkami 
je opět na CD3 z cyklu Seznamte se s klasikou .105 

K hudebním skvostům ze třiceti dvou klavírních sonát 
patří Sonáta Es dur, cis moll „Měsíční svit“, c moll „Patetická“, 
C dur „Valdštejnská“, f moll „Appassionata“, Sonáta A dur 
a Sonáta B dur.
103 https://www .youtube .com/watch?v=hyqKtKwg-gU, Annie Fischer: 
Rondo K . 382, nahráno 28 . 3 . 2014 .
104 CD1 Wolfgang Amadeus Mozart ‒ Seznamte se s klasikou . Repro-
dukováno společností ČEZOB, spol . s r . o . z edice Nebojte se klasiky . 

105 CD3 Ludwig van Beethoven ‒ Seznamte se s klasikou .

♫ Měli bychom žáky seznámit i s méně obtížnými soná-
tami, které budou schopni nastudovat v hodinách klavírní 
hry . Opět můžeme pro ukázku sáhnout do archivů klavír-
ních soutěží .106 Soutěž Beethovenovy Teplice107 má dokonce 
v podmínkách interpretaci skladby tohoto skladatele . 

Symfonie je rozsáhlá skladba komponovaná pro symfo-
nický orchestr, složená obvykle ze čtyř vět, které propojuje 
jednotná myšlenka . První věta bývá nejzávažnější a bývá 
komponována v sonátové formě . Vrchol Beethovenova díla 
představuje devět symfonií .

♫ V úvodu jsme v kvízu některé úryvky slyšeli, nyní se 
můžeme do nádherných tónů ponořit hlouběji a uvést také 
třetí symfonii Es dur Eroica nebo šestou F dur Pastorální . 
Doporučuji uvést video ukázky, ve kterých orchestr řídí 
slavní dirigenti ‒ klavíristé .108 (Leonard Bernstein, Vladi-
mir Ashkenazy, Daniel Barenboim), aby studenti pochopili 
přesah hudebních schopností a dovedností, dokázali oce-
nit obrovská hudební srdce těchto hudebníků a rozšířili si 
znalosti o dalších možnostech uplatnění v hudebním světě .

&  Prohlédneme si a vysvětlíme notový zápis v parti-
tuře, charakterizujeme dirigentská gesta a každý si vyzkouší 
dirigování . Že nejde o „zbytečné máchání pažemi”, jak jsem 
často slýchávala od hudebních laiků, by měl vědět každý 
žák ZUŠ .

Závěr
Předmět Klavírní seminář v šestém ročníku by měl žákům 

otevřít bránu k poznávání hudebně ‒ historických souvislos-
tí, seznámení s životy a díly skladatelů nejen klavírní hudby, 
dále má nabízet široký výběr klavírních virtuosů a kvalitních 
interpretací . Žákům by měl být dán dostatečný prostor pro 
jejich vlastní umělecký projev a vyjádření k poslechovým 
ukázkám i k hodnocení interpretací . Hudební teorii vysvět-
lujeme při konkrétní slyšené hudbě, ne odtrženě bez kon-
textu . Kritéria poslechové analýzy mohou být různá podle 
tématu lekce . Rozeznáváme druh skladby, autora či název 
skladby a její charakter, hudební nástroje, tempo, metrum 
a takty, hudební formu, tanec, části z cyklu, nástupy hlasů 
a témat v polyfonii, melodické ozdoby a podobně .

V ukázkách příprav k učivu jsou úkoly, nápady k čin-
nostem, pracovní listy . V praxi ještě není ověřeno, zda je 

106 https://www .youtube .com/watch?v=_bxnzg_yEe0, Eva Strejcová: 
Sonáta op .2, č . 1 f moll, nahráno 1 . 10 . 2014 .
107 https://www .youtube .com/watch?v=cvV0iMDkERM, Koncert 
vítězů ‒ nejmladší účastnice Klárka Gibišová: Sonatina op . 5, č . 2 F dur 
(5,5 let), nahráno 28 . 2 . 2016 .
108 https://www .youtube .com/watch?v=jv2WJMVPQi8, Daniel Baren-
boim: Osudová symfonie, nahráno 15 . 8 . 2012 .
https://www .youtube .com/watch?v=by2TA_yDlJg, Leonard Bernstein: 
Eroica, nahráno26 . 12 . 2013 .
https://www .youtube .com/watch?v=jy58TLq1etc, Vladimir Ashkenazy: 
Óda na radost, nahráno 19 . 2 . 2014 .

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhyqKtKwg-gU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_bxnzg_yEe0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcvV0iMDkERM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Djv2WJMVPQi8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dby2TA_yDlJg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Djy58TLq1etc
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možné v jedné lekci stihnout všechna cvičení . Každý může 
modifikovat jednotlivé nápady na jiná témata a není nutné 
aplikovat vše . Zároveň je možné se u některého tématu po-
zdržet, bude-li zájem ze strany studentů . Teprve při výuce 
se ukáže, které činnosti budou žáky více inspirovat, které 
budou obtížné nebo časově náročné . Velkou roli bude jistě 
hrát i technická a umělecká vyspělost žáků a motivace . V ka-
ždém případě mě těší, že jsem vytvořila základy, na nichž se 
dá dále stavět, rozšiřovat, opravovat a vylepšovat .

Tvorba závěrečné práce mě obohatila o mnoho nových 
a cenných informací, rozšířila přehled v klavírní literatuře 
a interpretech . Uvědomila jsem si, jak málo jsem doposud 
sama poslouchala ukázky klavírní tvorby a jak moc je toho 
zapotřebí . Jen pedagog, který má rozhled, zájem a takzvaně 
naposloucháno, může žákům pomoci dosáhnout uspokoji-
vého klavírního projevu a podnítit v nich větší zájem o kla-
vírní hru a lásku k hudbě obecně . Přednášející v Metodic-
kém centru JAMU ve mně opět zažehli plamen a probudili 
touhu poslouchat krásu klavírního tónu . Za to jim všem 
z celého srdce děkuji .

Vysvětlivky symbolů
&  - práce s literaturou

  - domácí úkol

  - písemné cvičení

♫ - hudební ukázka

🎹  - hra na klavír

 - práce s pomůckou

★  - kdo chce zazářit

✿ - dobrovolný úkol

☻ - diskuze, vtip, pohyb

✀ - vystřihování

Blanka Zedníková

Poznámka redakce: pracovní listy k uvedené závěrečné práci 
si případný zájemce může dohledat na webové stránce ča-
sopisu www.pianissimo.cz – Časopis Pianissimo – Metodika 
a odborné studie

http://pianissimo.cz/casopis-pianissimo/metodika-a-odborne-studie/
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č. 1  Nejstarší vyobrazení klavichordu. Výmarská zázračná kniha, kolem roku 1440. 
 Bývalá Velkovévodská knihovna, Výmar. (lit. č. 1, foto: Ivan Krejčí, Miroslav 
 Volf, archiv Muzea české hudby) 

č. 2  Cestovní klavichord. Anonymní práce, první polovina 18. století. Muzeum české 
 hudby, sign. 2386 E. (lit. č. 1, foto: Ivan Krejčí, Miroslav Volf, archiv Muzea 

české hudby) 

č. 3  Jednomanuálové cembalo s chinoiseriemi. Anonymní práce, 18. století. Muzeum 
české hudby, sign. 1352 E (lit. č. 1, foto: Ivan Krejčí, Miroslav Volf, archiv 

 Muzea české hudby) 

č. 4  Kladívkový klavír. Michael Weiβ, op. 432. Praha, před 1800 (Strahovská sbírka). 
 Muzeum české hudby, sign. 1558 E  

č. 5  Kladívkové křídlo, Martin Kratochvíl, Jindřichův Hradec, asi 1820 ‒ 1830. Muzeum 
české hudby, sign. 1549 E (lit. č. 1, foto: Ivan Krejčí, Miroslav Volf, archiv Muzea 
české hudby). 

č. 6  Čtvrttónový klavír na dobovém prospektu z pozůstalosti Aloise Háby. Muzeum 
české hudby. (lit. č. 1). 

č. 7  Nová značka klavíru Bogányi. Zemanová, Mirka: Revoluční nová značka klavíru? 
 Harmonie, 2015,březen, s. 3. foto © Zengafons 2015. 

č. 8  Žlutický kancionál. Zdroj: Seznam.cz, Obrázky.cz, dostupné 20. 3. 2016 na www: 
http://www.obrazky.cz/?q=kancion%C3%A1ly.

č. 9  Detail obrazu Svatba v Káni Galilejské s Veronesovým autoportrétem v postavě
 violisty, kterého doprovázejí malíři Tintoretto a Tizian, hrající na basu. Pioan, José. 

Dějiny umění. 6. díl, s. 130. Praha: Odeon, 1983. 

č. 10  Cembalo. Zdroj: wikipedia, dostupné 15. 3. 2016 na www: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cembalo.

č. 11  Žirafový klavír české provenience, 1. třetina 19. století. (lit. č. 1, foto: Ivan Krejčí, 
 Miroslav Volf, archiv Muzea české hudby). 

č. 12  Obal knihy: Kazárová, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: 
 Akademie múzických umění, 2008. 
  
č. 13  Varhany v bazilice u Sv. Jakuba v Praze. Zdroj wikipedia, dostupné 20. 3. 2016. 

č. 14  Koncertní síň Rudolfinum. Zdroj wikipedia, dostupné 20. 3. 2016. 

březen, s. 3. foto © Zengafons 2015.

Pijoan, José.
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P rednÁŠkY

Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy

V sobotu 24 . září 2016 jsem měla tu 
čest zúčastnit se zahájení Metodického 
centra na JAMU v Brně a na pozvání 
paní prof . Aleny Vlasákové představit 
posluchačům centra nový materiál ur-
čený k výuce čtení not pro děti s ná-
zvem „Pohádkově snadné čtení not pro 
malé klavíristy“, jehož jsem autorkou .

Jmenuji se Eva Suchánková a  hru 
na klavír jsem vystudovala nejprve na 
konzervatoři v Pardubicích a poté na 
HAMU v  Praze . V  současnosti jsem 
v doktorském studiu na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy, kde v rámci 
doktorátu také vyučuji hru na klavír . 
Mezi mou další pracovní náplň patří 
výuka na ZUŠ v Čelákovicích u Pra-
hy a v Praze jsem v roce 2015 otevřela 
soukromé klavírní studio, kde též vy-
učujeme hru na klavír . Ve volném čase 
se nadšeně věnuji psaní blogu o hře na 
klavír na svých webových stránkách 
www .evasuchankova .cz, kde si zájem-
ci také mohou objednat eBook „Po-
hádkově snadné čtení not pro malé 
klavíristy“, o kterém jsem přednášela 
v Metodickém centru na JAMU .

EBook je v současnosti nejrozšíře-
nější a nejoblíbenější formou vzdělá-
vání na internetu, a proto jsem se i já 
rozhodla dát novému materiálu pro 
děti tuto moderní internetovou formu . 
Zájemci si tak eBook Pohádkově snad-
né čtení not objednají na mém webu 
a  eBook jim přijde přímo do jejich 
emailové schránky, z níž si ho potom 
doma vytisknou . Všechny dokumenty, 
které příjemci obdrží, jsou ve formátu 
PDF, který je možné otevřít např . v pro-
gramu Adobe Reader .

Materiál Pohádkově snadné čtení 
not pro malé klavíristy je určen všem 
dětem, které se učí hrát na klavír a čtení 
not pro ně zatím není samozřejmostí . 
Při dlouhodobém pozorování svých 
vlastních žáků jsem došla k  názoru, 

že čtení not je pro mnoho dětí příliš 
abstraktní, že je pro ně obtížné číst ve 
dvou různých klíčích a že plynulé čte-
ní z listu vnímají jako těžké, náročné 
a v některých případech i velmi stre-
sující . Vyzkoušela jsem se svými žáky 
nejrůznější techniky čtení not jako je 
odvozování, pamatování si záchytných 
bodů v  notové osnově, na hodinách 
jsme cvičili čtení not z listu . I přesto, že 
většina dětí chodila na hudební nauku, 
kde se čtení not také vyučovalo, děti 
dokázaly poznat notu napsanou na 
papíře, ale již ji nedokázaly přenést na 
klaviaturu, spojit si ji s konkrétní klá-
vesou a zahrát ji . Problémy se čtením 
not tedy u dětí nadále ve velké míře 
zůstávaly a já se snažila najít způsob, 
jak tyto problémy vyřešit .

Ve svém eBooku Pohádkově snadné 
čtení not jsem zkombinovala hned ně-
kolik způsobů, díky kterým si děti noty 
nejen zapamatují, ale dokážou je i pře-
nášet na klaviaturu a z not hrát . Moje 
metoda je založená na tom, že celý no-
tový systém je vnímán jako notové krá-
lovství, každá nota představuje pohád-
kovou postavu nebo nějaký pohádkový 
předmět a  všechny noty dohromady 
prožívají napínavý příběh . Díky tomu 
děti udrží pozornost a zároveň nevní-
mají učení not jako něco náročného, ale 
naopak jako něco, co je baví .

Pohádkový příběh je doplněn oma-
lovánkami, které si děti mohou vybar-
vit . Každou notu, kterou se naučí, si 
musí samy zapsat do notové osnovy, 
která je krásně velká, aby děti měly 
lepší představu, jak přesně je notička 
v  notové osnově umístěná . Každou 
notu musí děti také ihned zahrát na 
klavíru a  spojit si tak notu s určitou 
klávesou . Vždy po několika notách 
následuje drobná skladbička, na které 
si děti naučené noty ihned vyzkouší 
zahrát v praxi . Díky tomu, že se jedná 
o elektronický materiál, všechny sklad-

bičky v eBooku mají také svou vlastní 
audionahrávku, kterou si lze na počíta-
či přehrát a zajistit si tak doma, že děti 
budou mít stoprocentní kontrolu, zda 
se skladbičky naučily správně zahrát . 
To je výborné zejména v případě, kdy 
rodiče dětí sami na klavír nehrají .

Všechny tyto prvky dohromady do-
káží to, že děti při učení čtení not zapo-
jí nejen svou logickou paměť, ale také 
svůj sluch, hmatovou paměť, vizuální 
paměť i svou fantazii, a mají k dispozi-
ci celou řadu mnemotechnických po-
můcek, díky kterým si noty zapamatují . 
V eBooku je kladen důraz na samostat-
nou práci dětí a je maximálně podpoře-
na jejich vnitřní motivace, aby se samy 
chtěly učit číst noty, chtěly pokračovat 
v příběhu a byly zvědavé, jak dopadne .

Vedle samotného čtení not se ješ-
tě v eBooku děti naučí další základní 
vědomosti o  čtení not, jako je čtení 
staccata, repetice, počítání délek not, 
počítání pomlk, čtení not s  křížky 
a béčky, co je to odrážka a další . EBook 

Autorka eBooku Eva Suchánková
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je vybaven i podrobným návodem pro 
rodiče, kteří se dozvědí, jak mají jejich 
děti s eBookem pracovat, jak eBook vy-
tisknout, jsou zde vysvětleny i některé 
základní zákonitosti čtení not pro rodi-
če - nemuzikanty . Věková skupina dětí, 
pro které je eBook určen, se nejčastěji 
pohybuje mezi šesti a dvanácti lety, ale 
já vždy říkám, že eBook je určen pro 
všechny děti, které mají se čtením not 
problémy .

Ve své přednášce na JAMU jsem 
popsala také metodický plán, podle 
kterého jsem v eBooku čtení not seřa-
dila . Veškerá učební látka je seřazena 
tak, aby děti získávaly znalosti o čtení 
not postupně a vždy si měly možnost 
po krátkých úsecích zopakovat, co se 
již naučily, a mohly na to navázat dal-
šími poznatky . Můj metodický postup 
spočívá v tom, že nejprve naučím děti 
číst noty v  houslovém klíči, potom 
v basovém a nakonec se čtení v obou 
klíčích spojí dohromady . V obou klí-
čích jsem zvolila jako výchozí notu c1, 
která je pomyslným středem klaviatury . 
Bývá to první nota, kterou se děti nau-
čí poznávat, když se učí hrát na klavír, 
a zároveň vypadá jako jediná v obou 
klíčích vlastně stejně, jen je umístěna 
buď pod notovou osnovou v houslo-
vém klíči, nebo nad notovou osnovou 
v klíči basovém . V houslovém klíči je 
pak zvolen tón g1 jako záchytný bod 
kvůli tomu, že začíná na stejné lince, 
jako houslový klíč, v basovém klíči pak 
slouží k tomuto účelu ze stejných dů-
vodů f malé . 

Rozsah, ve kterém se děti v eBooku 
naučí noty číst, je v houslovém klíči 
c1-g2, v basovém klíči c1 - F velké . Na-
učí se tedy číst všechny noty v rozsa-
hu celé notové osnovy . Záměrně jsem 
jako jedinou notu na pomocné lince 
ponechala c1 . Je to z toho důvodu, aby 
se dětem nepletlo c1 a třeba a2, které je 
také na pomocné lince . Myslím si, že 
pro položení pevných základů čtení not 
to dětem stačí, a až se děti budou dob-
ře a spolehlivě orientovat ve čtení not 
v houslovém a basovém klíči ve zvole-
ném rozsahu, je možné na to navázat 
dalšími poznatky a začít číst noty i na 
pomocných linkách .

Součástí eBooku jsou ještě tři bonu-
sové materiály, které slouží jako opa-
kování toho, co se děti naučily, a jako 
procvičení jak teoretických, tak prak-
tických znalostí o čtení not . První bo-
nusový materiál je Pracovní checklist 
k eBooku, v němž jsem připravila stra-
tegii, jak nejlépe postupovat při práci 
s eBookem . Rozdělila jsem eBook do 
logických na sebe navazujících celků 
a připravila pro děti checklist, v němž si 
budou moci kontrolovat, jak jim práce 
ubíhá od ruky . Zároveň tento checklist 
poslouží jako takové první nenápadné 
opakování toho, co se děti v eBooku 
naučily a dozvěděly . 

Druhým bonusovým materiálem je 
Kontrolní kvíz, aneb soutěž o titul No-
tový král/Notová královna . V kvízu si 
děti pomocí otázek zopakují vše, co se 
v eBooku naučily . Za každou správně 
zodpovězenou otázku získají body, 
a kdo jich získá nejvíce, vyhraje titul . 
Bonus obsahuje i  seznam správných 
odpovědí a děti si v něm zopakují teo-
retické znalosti o čtení not .

Třetím bonusem je Čtení not pro 
každý den, v němž jsem na každý den 
v týdnu zkomponovala pět skladbiček . 
Dohromady se tedy jedná o 35 sklad-
biček s  poutavými názvy, doprová-

zených obrázky a pečlivě opatřených 
prstoklady . Součástí tohoto bonusu je 
též seznam audionahrávek všech skla-
deb, aby děti doma měly stoprocentní 
kontrolu, zda se jim vše podařilo zahrát 
správně .

Vím, že patřím k mladým pedago-
gům naší generace a  postupem času 
budu získávat další pedagogické zku-
šenosti . Je tedy možné, že v budoucnu 
provedu v eBooku nebo jeho bonusech 
změny či úpravy . Proto pro všechny, 
kteří si eBook pořídí, nabízím doži-
votní aktualizaci eBooku a  jeho bo-
nusů a tuto aktualizaci všem posílám 
emailem .

Cena eBooku včetně všech bonuso-
vých materiálů je 450 Kč . Celý mate-
riál jsem koncipovala tak, že je určen 
především pro samostatnou práci dětí 
na doma . Ve 45 minutách, které máme 
jako učitelé k dispozici na to, abychom 
naučili děti hrát na klavír, často nezbý-
vá dostatek času na další činnosti, jako 
je právě třeba nácvik čtení not . Proto 
to dělám se svými žáky tak, že jim nej-
prve vysvětlím na první hodině to, jak 
mají s  eBookem pracovat, a  zadáme 
si, kolik stran si mají do příště připra-
vit . Na další hodině s dětmi projdeme 
postupně, zda se jim podařilo správně 

Eva Suchánková představila svůj eBook na přednášce v Metodickém centru
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splnit všechny úkoly a zahrát správně 
skladbičky, opravíme chyby a já zadám 
počet stran na další týden . Starší děti 
mívají eBook hotový celý i za pár dní, 
s menšími dětmi na něm postupně pra-
cujeme i několik týdnů . Po dokončení 
eBooku je na hodinách pak výborné 
trénovat čtení z listu se třetím bonu-
sem . Já nechávám děti vylosovat 3-5 
skladbiček, které si na hodině zahraje-
me přímo z listu . 

Nakonec bych ještě ráda uvedla vý-
sledky svého vlastního projektu, který 
jsem si stanovila na září 2016, a jehož 
úkolem bylo sledovat, jaké pokroky dě-
lají ve čtení not děti, které eBook mají, 
oproti těm, které ho ještě nemají nebo 

ho ještě nemají celý dokončený . Tempo, 
kterým děti s eBookem pracují, je velmi 
individuální a není důležité, zda pracu-
jí týden, měsíc či půl roku . Důležité je 
dodělat materiál celý až do konce svým 
vlastním tempem . Já jsem během září 
vypozorovala velké rozdíly mezi žáky, 
kteří eBook celý prošli, a  těmi, kteří 
ještě ne . Najednou byla u těchto žáků 
výrazně větší jistota při čtení not, ne-
jen při čtení bonusového materiálu ale 
i při hraní vlastních skladeb . Žáci začali 
sami vyžadovat samostatné čtení not, 
čtení z listu je začalo bavit a sami chtěli 
noty přečíst, dokonce mi začali zakazo-
vat, abych jim radila, chtěli na vše přijít 
sami . Nyní v listopadu již většina mých 
žáků, kteří mají eBook dokončený, čte 

noty velmi samostatně a  můžeme si 
dovolit hrát i náročnější skladby . Mám 
z toho obrovskou radost .

Velice děkuji Metodickému centru 
při JAMU a paní prof . Vlasákové za pří-
ležitost přednášet v úžasné atmosféře 
centra mezi učiteli hry na klavír, i časo-
pisu Pianissimo za možnost představit 
svůj nový materiál také těm čtenářům, 
kteří s námi v září v Metodickém cen-
tru nebyli . Věřím, že bude nadále po-
máhat dětem překonávat problémy se 
čtením not a bude vnášet do jejich ži-
votů radost a potěšení ze hry na klavír .

Eva Suchánková

Inspirace bulharským vzděláváním klavíristů

Žijeme v propojeném světě . Je již sa-
mozřejmostí poznávat kulturu a život-
ní zvyklosti různých zemí a nechat se 
jimi inspirovat . A to ve všech oborech 
lidské činnosti . Ani klavírní pedagogi-
ka není výjimkou . Také klavíristé a kla-
vírní pedagogové se zajímají o náhledy 
na interpretaci, zajímavé pedagogické 
postupy a notové materiály z různých 
zemí světa . Některé z  poznatků pak 
mohou použít i pro práci se svými žáky .

Posluchači Metodického centra 
JAMU měli 22 . října 2016 příležitost 
seznámit se se systémem bulharského 
vzdělávání klavíristů a klavírních pe-
dagogů . A to v přednášce MgA . Vane-
sy Ignatovy – Graboń, která je v tomto 
ohledu osobou nejpovolanější, neboť 
sama prošla systémem bulharského 
vzdělávání (je absolventkou Konzer-
vatoře ve Varně) . Vysokoškolské studi-
um pak absolvovala v České republice, 
na JAMU v Brně . Nyní v Čechách žije 
a pedagogicky působí a může tak oba 
systémy vzdělávání porovnat . Bulhar-
ský systém výuky klavírní hry se od 
našeho zásadním způsobem liší již od 
základního stupně . V Bulharsku nee-
xistuje, tak jako u nás, síť základních 
uměleckých škol zřizovaných státem . 
Státem organizované je pouze studium 

pro budoucí profesionály (a to již od 
základního stupně, tedy od 1 . třídy) ve 
dvanáctiletých školách . Výběr žáků na 
tyto školy i studium na nich je značně 
obtížné . Další zájemci o klavírní hru ji 
mohou studovat pouze soukromě .

Velkou část své přednášky věnovala 
paní Graboń historickým souvislostem 
vývoje klavírního vzdělávání v Bulhar-
sku . 

 Bulharsko bylo 500 let pod turec-
kou nadvládou a po jeho osvobození 
v roce 1878 vzniká opět svobodný Bul-
harský stát . Po tak dlouhé době nesa-
mostatnosti si bohužel Bulhaři nemohli 
udržet kulturní život na určité úrovni . 
Rovněž hra na klavír byla v  té době, 
ale i následně po osvobození záležitos-
tí výhradně domácího samovzdělávání 
se . Od této doby až zhruba do začátku 
1 . světové války se začíná postupně roz-
víjet profesionální bulharská klavírní 
škola . Prvním bulharským profesionál-
ním klavíristou tohoto období byl An-
gel Bukureštliev (narozen 1870), který 
studoval hru na klavír v Praze u Josefa 
Kličky . V této době učili v Bulharsku 
hru na klavír převážně pedagogové 
z ciziny . Po osvobození byli do země 
pozvány bulharskou vládou významné 

osobnosti, aby osvěžily nejen kulturní 
život, ale i například oblast architektu-
ry, bankovnictví apod . 

V roce 1904 byla založena Soukromá 
střední hudební škola . Jejím zaklada-
telem byl Henrich Vízner, pocházející 
z  Čech, absolvent Pražské akademie 
umění . Tím byla zahájena dlouhá cesta 
rozvoje bulharské klavírní pedagogiky . 
Henrich Vízner byl kvůli svému dob-
rému srdci, obrovskému nadšení pro 
výuku a skromnému charakteru nazý-
ván svými žáky „dědeček Vízner“ . Jeho 
privátní škola se později v roce 1912 
stává první státní střední hudební ško-
lou v Bulharsku, čili konzervatoří . Od 
tohoto momentu se bulharské klavírní 
umění dostává do nové etapy, ve které 
je prioritou povznést ho spolu s peda-
gogikou na vysokou evropskou úroveň .

Byly to tři oblasti, které bulharská 
klavírní škola začala důsledně rozvíjet, 
aby mohla konkurovat a zaujmout dob-
ré místo ve světovém klavírním umění . 
A to: vystupování, pedagogika a tvoře-
ní . Inspirovala se při tom u význam-
ných mistrů klavírního umění, jako 
byli Ferruccio Busoni, Ignaz Friedman, 
Josef Hofmann a další . V Bulharsku se 
hluboce usazují tradice vídeňské kla-
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vírní pedagogiky a  moderní metody 
tehdejšího období podle Teodora Les-
zetyckého a Ferruccia Busoniho .

V  roce 1921 byla v  Sofii založena 
Akademie hudby . Díky tomu vznikly 
podmínky pro kvalitní výuku spojené 
s  vysokými požadavky na studium . 
Na akademii působili dvě vynikající 
bulharské osobnosti: Andrej Stojanov 
(1890-1969), absolvent Vídeňské aka-
demie ze třídy Karla Procházky a Ivan 
Torčanov, absolvent Vídeňské akade-
mie u  prof .  Friedmana a  Busoniho . 
Požadavky Akademie hudby v  Sofii 
byly postaveny na velmi vysokou úro-
veň a mnoho bulharských klavíristů se 
pak úspěšně prezentovalo v evropském 
kulturním životě .

V  této době v  Bulharsku působí 
takzvaná „velká čtyřka“ klavírních pe-
dagogů a zároveň skladatelů a  inter-
pretů . Jsou to Dimitar Nenov, Veselin 
Stojanov, Ljubomir Pipkov a Pancho 
Vladigerov . Každý z nich má indivi-
duální přístup ke svým žákům . 

Dimitar Nenov byl nejen pianistou, 
ale také skladatelem velice originálních 

kompozicí, dirigentem, pedagogem 
a hudebním spisovatelem . Profesí byl 
původně architekt s vynikajícími mate-
matickými schopnostmi a k tomu filo-
sof . Bohužel se zachovala jen jedna jeho 
nahrávka, a to Lisztův Klavírní koncert 
A dur . Jeho výuka byla založena na po-
užití celého systému svalové soustavy, 

zapojení celého těla do hry . Zajímavé 
je, že vedl své žáky, aby kvalitně pra-
covali s prvním a pátým prstem . Sám 
psal pro své žáky technická cvičení, ve 
kterých byly propojeny krásné melo-
die, vyvážené zapojení všech pěti prstů 
a agogika odpovídající charakteru da-
ného cvičení . 

Dalším významným interpretem, 
pedagogem a především skladatelem 
byl Pancho Vladigerov (1899-1978) . 
Byl žákem Pavly Žekové a  Henricha 
Víznera . Jeho skladatelský a dirigentský 
talent jako by trochu zastínily jeho vy-
nikající osobnost interpreta a pedago-
ga . Studoval u něj i světoznámý pianista 
Alexandr Weissenberg (1929 – 2012) . 

Důležité jméno v historii bulharské 
klavírní pedagogiky – Štěpánka Pelí-
šek (1899-1990), je těsně spjato s Čes-
kou republikou . Byla dcerou českého 
hornisty, absolventkou Vídeňské aka-
demii hudby, kde studovala u  Josefa 
Hofmanna . Ve své pedagogické práci 
kladla důraz na tvorbu zvuku a umění, 
aby žák prostřednictvím klavíru zpíval . 
Zabývala se také aktivací vnitřního 
sluchu jako hlavního motoru pro zně-

ní krásného tónu, dokonalého rytmu, 
témbrové a dynamické pestrosti hry . 
U svých žáků kultivovala Pelíšek vý-
raznou citlivost pro frázi a preciznosti 
dynamických a agogických prvků . Dále 
cit pro polyfonii a vnitřní slyšení, a to 
nejen na pódiu, ale i v hodinách klavíru 
a hlavně při domácím cvičení . Kladla 

důraz na to, aby se hrálo jednoduše 
a přirozeně, tak jako zpívá lidský hlas, 
bez zbytečných manýrů a vnějších cir-
kusových efektů . Na prvním místě má 
být cítit vnitřní krása interpreta a  je 
jedno, v jakém je věku . Štěpánka Pelí-
šek vychovala řadu generací výborných 
klavíristů . 

Na začátku 60 . let minulého století 
se začíná mluvit o  kvalitě Bulharské 
klavírní školy nejen v Evropě, ale po 
celém světě . Začátky byly těžké, ale in-
tenzivní prací mnoha nadaných peda-
gogů se postupně tvořil řetěz velkých 
a úspěšných jak koncertních pianistů, 
tak pedagogů a teoretiků . 

První teoretické práce spjaté s klavír-
ní pedagogikou se v Bulharsku objevily 
v  50 . letech minulého století . Jsou to: 
„Umění klavíristy“ a „Metodika výuky 
hry na klavír“ . Obě tyto práce napsal 
Andrej Stojanov . V této době se také 
postupně rozvíjí klavírní pedagogika 
pro začátečníky a s tímto rozvojem je 
spojen vznik mnoha klavírních škol od 
bulharských pedagogů . 

Mezi nejúspěšnější školy hry na kla-
vír v Bulharsku patří „Klavírní škola 
pro začátečníky“, jejímiž autorkami 
jsou Lidia Kuteva a  Milena Kurteva 
a  „Klavírní škola pro začátečníky“ 
od Mileny Kurtevy . Tyto dvě školy se 

Vanesa Ignatova - Graboń při přednášce v Metodickém centru

Milena Kurteva - Klavírní škola pro 
začátečníky
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osvědčily v praktické výuce . Obě uží-
vají různorodé materiály a  rozvíjejí 
u mladého pianisty jak umělecký růst, 
tak současně i prvky technické . Velký 
prostor je ve školách věnován skladbám 
bulharských skladatelů . 

Milena Kurteva napsala také dvě 
významné práce z oblasti klavírní pe-
dagogiky - „Hudební paměť mladých 
klavíristů“ a „Metodika výuky hry na 
klavír“ . 

Paní Vanesa Graboń uvedla ve své 
přednášce oblíbené bulharské sklada-

tele a skladby, na kterých vyrůstala řada 
generací a jsou tudíž součástí knihovny 
každého bulharského pedagoga . Jme-
novitě doporučila tyto skladatele,  sbír-
ky a skladby: P . Chadžiev – „Babiččina 
pohádka“, „Dětské album“, „Preludia“, 
„Melodické etudy“, S . Obretenov - 
„Dětské album“, A . Rajčev – „Dětské al-
bum“, V . Stojanov „Album pro mládež“, 
V . Kazandžiev – „Album pro mládež“ . 

Velmi zajímavá přednáška byla pro-
ložena řadou živých ukázek v podání 
paní Vanesy Graboń i její žákyně . Byly 
to drobné skladbičky z Klavírní ško-

ly pro začátečníky M . Kurtevy a dále 
např . Preludium od D . Nenova, Music 
Box od K . Miletkova a další . Některé 
z těchto skladeb jsou uvedené i v no-
tové příloze našeho časopisu .

Téma bulharské klavírní pedagogi-
ky je velmi zajímavé a určitě inspiro-
valo nejednoho přítomného pedago-
ga k  hlubšímu poznání bulharských 
klavírních škol i skladeb bulharských 
skladatelů .

Miroslava Raková 

MateriÁlY dO v ÝUkY a POMUckY

Pohádka o sněhuláku Akordíkovi

Na letošním zahajovacím konzultačním dnu Metodické-
ho centra 24 . září představila paní učitelka Marcela Slaná 
svou novou učební pomůcku, která vznikla ve spolupráci 
s firmou Majro technology v Brně .

Pomůcka s názvem Pohádka o sněhuláku Akordíkovi je 
určena k poznávání kvintakordů, septakordů a jejich obratů . 
Přináší zábavnou hru s pohádkou pro děti předškolního 
věku . Její použití je vhodné i pro žáky přípravné hudební 
výchovy a žáky prvních ročníků hudební nauky . Hodí se 
velmi dobře také do individuální výuky u klavíru či k do-
mácímu opakování .

Poznávání a pochopení akordů a jejich obratů pomáhá 
přeskupování postavičky sněhuláka Akordíka a jeho kama-
rádky Sněhulenky . Akordíkův klobouk a mašle Sněhulenky 
mohou být později využity jako septima k dominantnímu 
septakordu a tak pomocí dětské představy vést děti k rych-
lejšímu zapamatování septakordu a jeho obratů .

Pohádka napoví, jak s figurkami sněhuláka pracovat s vy-
užitím Notové magnetické tabulky (pozn . redakce: o Notové 
magnetické tabulce jsme psali ve 3 . čísle 1 . ročníku časopisu 
Pianissimo) a představuje další rozšíření její využitelnosti . 

Všechny součásti pomůcky jsou uloženy v uzavíratelné 
plastové kapse . Kapsa velikosti A4 obsahuje text pohádky, 
dále celkem 60 kusů plastových dílů s magnetem, tvořících 
postavičky sněhuláka Akordíka a Sněhulenky (15 kusů noži-
ček sněhuláka, 8x bříško s modrou šálou, 7x bříško s čer-
venou šálou, 8 kusů hlaviček chlapeckých a 7 kusů hlavi-
ček dívčích, 8 kusů modrých klobouků a 7 kusů červených 
mašlí) a zadání úkolů ke hře a k výuce akordů a jejich obratů .

Novou učební pomůcku si zájemce může objednat na 
internetové adrese www .majro .cz nebo na telefonním čísle 
pana Ing . Martina Slaného, Ph .D ., které je 608 481 000 (cena 
je 450 Kč) .

Miroslava Raková a Marcela Slaná 

Pohádka o sněhuláku Akordíkovi
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iMP rOviZ ace

Improvizační přehlídka Hrajeme si pro radost

V rámci konzultačního dne Metodického centra 26 . listo-
padu jsme se již tradičně setkali s improvizační přehlídkou 
„Hrajeme si pro radost“, tentokrát na téma „Hudební výlet 
na obrázkový ostrov“ . 

Nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo celkem 11 dětí ve věku 
od 5 do 16 let ze čtyř základních uměleckých škol (ZUŠ 
Orchidea Brno, ZUŠ Znojmo, ZUŠ Karolinka, ZUŠ Žerotín, 
Olomouc) . Jednu improvizaci si účastníci přehlídky mohli 
připravit již předem . Inspirovali se obrázky výtvarnice Lenky 
Procházkové - http://www .obrazkovyostrov .cz/ . Vznikly tak 
zajímavé improvizované skladby s poetickými názvy - Uto-
pené sluníčko, Česání jablek, Pejsek výletník, Pohodička na 
vodě… Obrázky autorky bylo také možné si zakoupit, a to 
buď jako pohlednice nebo jako zarámované obrázky . Impro-
vizace, na kterých děti pracovaly před samotnou přehlíd-
kou, se týkaly daného, v názvu přehlídky zmíněného tématu . 

Účinkující si mohli vybrat ze široké škály barevných obrázků 
představujících ostrovy z celého světa . Z navržených ostrovů 
žáky inspiroval k improvizaci například Sněžný ostrov, Sloní 
ostrov, Madagaskar, Kočičí ostrov, Hokkaidó, Kjúšú . Všich-
ni účinkující měli k dispozici také korálky různých tvarů, 
velikostí a barev, které nejdříve nalepili na samolepící papír 

a po přiložení na notový papír tak získali zajímavé melodie, 
se kterými bylo možné pracovat libovolným způsobem .

Všem zúčastněným patří velké uznání, neboť vystoupit 
pouze po dvouhodinové přípravě v aule Janáčkovy akade-
mie, hrát zpaměti a tak, aby si posluchač dokázal představit 
v hudbě popsaný příběh nebo náladu, není vůbec jednodu-
ché a vyžaduje určitou odhodlanost, nápaditost a odvahu . 

Přehlídka určitě vedla zúčastněné pedagogy k zamyšlení 
o důležitosti zastoupení tvořivosti a improvizace ve výuce . 
Dává dětem možnost mluvit svým vlastním jazykem a svo-
bodně vyjadřovat své pocity . Improvizace je také nezbytná 
pro rozvoj fantazie, kterou je v dnešní době obzvlášť potřeba 
rozvíjet a podporovat .

Marcela Gajdošová

Autorka článku je absolventkou brněnské konzervatoře a ba-
kalářského studia Klavírní pedagogiky na HF JAMU. Působí 
jako korepetitorka a pedagožka hry na klavír na Taneční 
konzervatoři v Brně a od letošního školního roku také jako 
pedagožka na ZUŠ Orchidea v Brně. 

Každý účastník improvizační přehlídky
 obdržel Diplom za účast

Kristýna Gajdošová na improvizační přehlídce v aule JAMU

http://www.obrazkovyostrov.cz/
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nOtOvÁ P rílOha

A. Tanev: V temném lese
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P. Chadžiev: Zimní píseň
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D. Šaum: Vločky
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D. Šaum: Auta starých časů
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A. Stojanov: Na vesnici
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K. Miletkov: Music Box



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
45

K. Miletkov: Ukolébavka
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kUr Z Y a SeMinÁre

49. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů JAMU 

Letošní čtyřicátý devátý ročník 
Mezinárodních interpretačních kur-
zů JAMU v  Brně připadl konkrétně 
na datum 3 . – 13 . července . Kurzů se 
zúčastnilo celkem 94 účastníků ve vě-
kovém rozmezí od 9 do 72 let . Kurzy 
mají oprávněně v názvu „mezinárod-
ní“ . Slyšeli jsme hudebníky z  České 
republiky, ze Slovenska, Španělska, 
Řecka, Chorvatska, Srbska, Ukrajiny, 
Běloruska, Ruska, Arménie, Dánska, 
Nizozemí, USA, Japonska, Číny a Ko-
reje . Výuku v  jednotlivých oborech 
vedli pedagogové působící na JAMU: 
prof . Alena Vlasáková, doc . Jan Jiras-
ký,  Ph .D . (klavír), prof .  Václav Kunt 
(ředitel Masterclass), doc .  František 
Kantor (flétna, pikola), prof . František 
Novotný (housle), doc . Jurij Likin (ho-
boj), prof . Miloslav Jelínek (kontrabas) 
a doc . Zdeněk Šmukař (zpěv) .

Prožili jsme deset dnů plných krás-
né hudby, úžasného nadšení, radosti 
z muzicírování, ale také poctivé pří-
pravy, i když bylo venku krásné počasí!

Akademií se nesly tóny klavíru, hou-
slí, flétny, i dalších hudebních nástrojů . 
Studenti měli možnost naslouchat na 
konzultacích jiným studentům, nava-
zovala se přátelství a hlavně se muzi-
círovalo .

Celé kurzy byly zahájeny koncertem 
pedagogů - lektorů . Zážitek, na který 
nelze zapomenout . Vedoucí Katedry 
klavírní interpretace doc . Jiraský se na 
koncertě představil následujícím pro-
gramem: J . S . Bach – F . Busoni: Cho-
rální předehra Nun komm’ der Heiden 
Heiland BWV 659, L . van Beethoven: 
Sonáta c moll op . 13 „Patetická“ 
a L . Janáček: Sonáta 1 . X . 1905 „ Z uli-
ce“ .

Koncerty účastníků pak následova-
ly každý další večer až po závěrečný 
koncert, který se konal 12 . července . 
Zajímavá byla také účast dětí a jejich 
vynikající výkony .

Lektory v oboru hry na klavír byli 
doc . Jan Jiraský, vedoucí Katedry kla-

vírní interpretace na JAMU v  Brně, 
a prof . Alena Vlasáková, která působí 
na JAMU v Brně a HAMU v Praze .

Oba pedagogové se také představili 
zajímavými přednáškami . Téma před-
nášky prof . Vlasákové bylo o pozitivech 
a  negativech trémy a  doc .  Jiraský se 
zabýval problematikou hry klavíristy 
s orchestrem .

Kurzy však nepředstavovaly jen prá-
ci u klavíru a odborné přednášky, ale 
i zajímavý doprovodný program, jako 
například prohlídku města či návštěvu 
Památníku L . Janáčka .

Nezapomenutelný byl také večer ve 
sklípku ve Velkých Bílovicích u pana 
Mádla, kde jsme měli možnost pro-
hlédnout si i prostory, kde se víno vy-
rábí . Samozřejmě byla návštěva spojena 
s ochutnávkou vína . Zajímavé a také 
nezapomenutelné! Stejně jako večer ve 
sklípku s fantastickou cimbálovou mu-
zikou z místního regionu . Nálada byla 

49. Mezinárodní mistrovské 
interpretační kurzy JAMU

doc. Jiraský s účastnicí MIK JAMU
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úžasná, zpívalo se, tančilo, jedlo, pilo . 
„Třešničkou na dortu“ byla interpretace 
Montiho čardáše v podání arménského 
houslisty, účastníka kurzů, Hrayr Kara-
petyana, spolu s  cimbálovkou .

Neměla bych zapomenout ani na vý-
borně fungující organizaci koncertního 
oddělení v čele s MgA . Radkou Ne-
svadbovou a na paní Broučkovou, která 
je sice téměř neviditelná, ale zasloužila 
se o hladký průběh celých kurzů .

Jsem velmi šťastná, že jsem se díky 
svojí pedagožce doc . Daniele Velebo-
vé mohla kurzů aktivně zúčastnit . Vel-
mi mi pomohla s přípravou na kurzy 
a věnovala se mi bez ohledu na čas . Na 
kurzech jsem byla letos již podruhé . Co 
mne k tomu vedlo? Také jsem si kladla 
tuto otázku . Byla to asi touha zahrát si 
v aule na vynikajících klavírech a zvě-
davost ohledně atmosféry a všeho ostat-
ního, co s účastí na kurzech souvisí . Na 
krátký čas jsem se proměnila opět ve 
studentku se vším, co ke studentskému 
životu patří . Bylo to deset nádherných 

dnů práce s paní prof . A . Vlasákovou 
a panem docentem J . Jiraským . Škoda 
jen, že to bylo jenom těch deset dnů, 
ale i tak vřelé díky za ně!

Emília Psotová

Autorka článku je absolventkou Kon-
zervatoře v Žilině, Pedagogické fakulty 
Univerzity Komenského v  Bratislavě 
a  dlouholetou studentkou kurzů MC 
JAMU. Pedagogicky působí na ZUŠ 
v Břeclavi.

Klavírní kurzy „Mladí mladým“ v Kadani

Ve dnech 18 . – 22 . června se v pro-
storách Základní umělecké školy Kle-
menta Slavického v  Kadani poprvé 
uskutečnily prázdninové umělecké 
kurzy . První ročník kurzů v rámci plá-
novaného cyklu „Mladí mladým“ byl 

určen klavíristům - žákům základních 
uměleckých škol . Od jiných klavír-
ních kurzů se ty kadaňské lišily nižší 
kapacitou . Téměř „rodinná atmosféra“ 
dodala kurzům osobité kouzlo a účast-
níci kurzů tak v  prostředí základní 
umělecké školy a města Kadaně prožili 
příjemné a zároveň pracovně naplně-
né dny . Lektory klavírních kurzů byli 
MgA . Marie Al-Ashhabová z teplické 

konzervatoře, BcA . Lenka Korbelová 
ze Základní umělecké školy v Kleca-
nech a ZUŠ Adolfa Voborského v Pra-
ze a BcA . Bc . Koloman Zachar, který 
působí na základních uměleckých ško-
lách v Kadani a v Litvínově . Koloman 
Zachar je jedním z loňských úspěšných 
absolventů oboru Klavírní pedagogika 
na Hudební fakultě Janáčkovy akade-
mie múzických umění v Brně . 

Všichni tři lektoři se v rámci kurzů 
představili samostatným koncertem . 
Pondělní večer patřil Marii Al-Ashha-
bové, která do svého programu zařadila 
i některé velmi známé a posluchačsky 
vděčné skladby, jako jsou Beethoveno-
va „Appassionata“ či Chopinova Balada 
g moll a Fantazie – Impromptu . Další 
den měli posluchači možnost vyslech-
nout hru Lenky Korbelové, v  jejímž 
podání zazněl výběr ze Schubertových 
Moment musicaux a  monumentální 
transkripce Bachovy houslové Ciac-
cony od Ferruccia Busoniho . Ve dru-
hé polovině koncertu pak předvedla 
i umění komorní hry, když se svými 
hosty – Cerberos Trio Praque (složení: 
Jakub Marek – housle, Dora Hájková – 
violoncello, Lenka Korbelová – klavír) 
zahrála slavné Smetanovo Klavírní 
trio g moll . Koloman Zachar se pak 
posluchačům představil ve středeční 
večer . Posluchači měli možnost v jeho 
podání vyslechnout jak skladby sólové, 
tak i čtyřruční, když společně s hostem 
koncertu Pavlem Valvodou vystoupili 

se slavnou Fantazií f moll pro čtyři ruce 
od Franze Schuberta . Velká díla sólo-
vého klavírního repertoáru jako jsou 
Preludia a Etudes – Tableaux Sergeje 
Rachmaninova či Chopinovo Scherzo 
b moll vystřídaly v průběhu koncertu 
i drobnější skladby, z nichž některé jsou 
vhodné i pro pokročilejší žáky základ-
ních uměleckých škol, jako třeba Lout-
ky Bohuslava Martinů, Lyrické kusy 
Edwarda Griega nebo Bachova Malá 
preludia . Žáci tak dostali možnost na-
živo vyslechnout i skladby, které někdy 
sami hráli, nebo si je budou chtít po 
tomto koncertu také zahrát . Kromě kla-
vírního recitálu přispěl Koloman Za-
char do programu kurzů i zajímavým 
a hravou formou pojatým workshopem 
na téma Prevence profesionálních one-
mocnění rukou . Závěrečnou tečkou 
za kadaňskými klavírními kurzy byl 
páteční odpolední koncert, ve kterém 
dostali příležitost představit výsledky 
své práce mladí účastníci kurzů .

Pavel Valvoda

Autor článku je absolventem Konzer-
vatoře v Teplicích a PF UJEP v Ústí nad 
Labem – obor Hra na klavír. V loňském 
akademickém roce dokončil studium 
v  oboru Klavírní pedagogika na HF 
JAMU v Brně. Pedagogicky působí na 
ZUŠ Jirkov, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a ZUŠ 
Klementa Slavického Kadaň.

Plakát Klavírních kurzů 
Mladí mladým v Kadani
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Noty jsou užitečné, ale srdce nutné…
Ohlédnutí za Klavírními kurzy Mikulov 2016

Autorkou tohoto krásného výroku 
je paní doc . Libuše Tichá, Ph .D ., která 
doplnila pedagogický tým letošních 
klavírních kurzů (MgA . Helena Weiser, 
MgA . Ivo Kahánek, Ph .D ., Mgr . Karel 
Košárek, BcA .  Monika Czajkowská), 
konaných tradičně na sklonku srpna . 
Letos již po sedmnácté se Mikulov 
stal útočištěm nejen mladých naděj-
ných klavírních talentů z  celé České 
i Slovenské republiky, ale také milov-
níků hudby, kteří chtějí prožít radost 
z krásné hudby a načerpat inspiraci pro 
nadcházející školní rok . I letošní ročník 
nabízel bohatý program jak pro účast-
níky kurzů, tak i pro širokou veřejnost . 

V nádherných prostorách zámecké-
ho sálu zazněla klavírní díla Fryderyka 
Chopina a Sergeje Rachmaninova v po-
dání jednoho z nejúspěšnějších českých 
klavíristů nastupující generace Marka 
Kozáka . Jen o pár dní později jsme byli 
svědky fantastického výkonu sopranis-
tky Evy Dřízgové - Jirušové a klavíristy 
Michala Bárty, jejichž provedení pís-
ňových cyklů a operních árií nadchlo 
všechny posluchače . 

Tak trochu novinkou letošních 
kurzů byla improvizace, která se nám 

představila v  novém kabátě pod ve-
dením Jany Labašové . Účastníci měli 
možnost si vyzkoušet, jak nelehký, ale 
přitom zábavný úkol může být tvorba 
hudby k  filmu . Jejich velmi úspěšné 
představení bylo již tradičně doplně-
no vystoupením tanečnic a sborového 
zpěvu, které se v posledních letech staly 
neodmyslitelnou součástí doprovodné-
ho programu kurzů i celého improvi-
začního koncertu . 

Pozornosti účastníků kurzů neunikl 
ani nově umístěný klavír na mikulov-
ském náměstí v rámci projektu „Piano 
na ulici“, kde přítomní milovníci hudby 
z řad procházejících turistů i mikulov-
ské veřejnosti mohli slyšet malou kla-
vírní ochutnávku a zároveň pozvánku 
na nadcházející účastnické koncerty, 
které vykázaly mimořádně vysokou 
úroveň . 

Za to patří dík především všem těm, 
kteří napomohli, ať už finanční částkou 
či ochotou a  vstřícností, ke konání 
17 . ročníku Prázdninových klavírních 
kurzů „Audaces fortuna iuvat“ . Hudby-
milovní nadšenci tak mohou rok co rok 
stanout v  srdci malebného městečka 
a prožít týden plný mimořádných hu-

debních zážitků . Posláním kurzů není 
„jen“ kvalitní hudební úroveň . Vysoká 
hodnota spočívá i v obohacení lidské-
ho ducha, což podtrhuje dojemný zá-
pis v kronice od jedné účastnice kurzů: 
„Díky za nezapomenutelné chvíle pro-
žité s vámi . Dostala jsem pobyt na kur-
zech jako dárek k narozeninám a dnes 
mohu bez nadsázky říct, že to byl můj 
nejkrásnější dárek . Bylo to pohlazení 
po duši a ujištění, že mezi lidmi nepa-
nuje jen zloba a nenávist, ale také láska, 
porozumění a tolerance, že se to tady 
všichni snažili vidět srdcem .“

Lucie Halíček Czajkowská

Autorka článku je absolventkou ma-
gisterského studia oboru Hra na klavír 
na HF JAMU a postgraduálního studia 
Trinity Laban Conservatoire of Music 
and Dance v  Londýně. Nyní působí 
jako pedagožka a korepetitorka na ZUŠ 
Františka Jílka v Brně a jako pedagož-
ka na ZUŠ a Gymnáziu P. Křížkovského 
s uměleckou profilací v Brně. 

Účastníci Klavírních kurzů v Mikulově
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Brněnské klavírní kurzy 2016  „Prázdninové rozehrávání“ 

Školní rok je již v  plném proudu, 
léto za námi, zima už za dveřmi . Přes-
to stojí za to vzpomenout si na letní 
prázdninové projekty, které mají vel-
kou odezvu účastníků . Mezi ně patří 
i kurz „Prázdninové rozehrávání“, který 
se letos v posledním srpnovém týdnu 
konal již podruhé . Počet zúčastněných 
od loňského roku znatelně vzrostl a pro 
všechny byl připraven zajímavý a pes-
trý program . Hlavním úkolem všech 
aktivních pianistů bylo „rozehrání se“, 
takže týden byl plný intenzivního cvi-

čení na klavír, kdy se účastníci kurzů 
pilně připravovali na lekce lektorů - pe-
dagogů klavírního oddělení brněnské 
konzervatoře . Stejně jako vloni i letos 
se opět s chutí zpívalo ve sboru, na-
vštěvovala se kreativní dílna, na před-
nášce si všichni mohli vzít k srdci rady 
prof . Aleny Vlasákové a jako doplňující 
program byla zorganizována prohlíd-
ka města . Součástí kurzů byly také tři 
koncerty malého festivalu s  názvem 
„Tři klavírní nokturna“, na kterých 
vystoupili vítězové Brněnské klavír-

ní soutěže, pedagogové konzervatoře 
a v sólovém recitálu klavírista a peda-
gog JAMU doc . Jan Jiraský . Týden byl 
završen závěrečným koncertem, na 
kterém se představili vybraní účastní-
ci kurzů a také na kurzech vzniklý sbor 
„Brněnská notička“ . Ten pak udělal tu 
poslední tečku za 2 . ročníkem „Prázd-
ninového rozehrávání“ .

Iniciátorka a hlavní organizátorka 
kurzů Mgr . Eva Horáková, spolu s dal-
šími lektory vytvořila výborné zázemí 
a  poklidnou atmosféru pro všechny 
zúčastněné . Děti a studenti zde získali 
zážitky, zkušenosti i kamarády, po roce 
se setkali se známými . Brněnské kla-
vírní kurzy byly vydařenou akcí, důka-
zem toho jsou spokojení účastníci a ti 
jsou nejlepší devízou do budoucna . Je 
třeba poděkovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci a vedení kurzů, a popřát 
štěstí, mnoho nápadů a elánu při pří-
pravě třetího ročníku, “Prázdninového 
rozehrávání“! 

Radka Hajšelová

Autorka článku je absolventkou Kon-
zervatoře Brno a bakalářského studia 
Klavírní pedagogiky na HF JAMU. Pe-
dagogicky působí na ZUŠ Náměšť nad 
Oslavou a ZUŠ Třebíč.

V sólovém recitálu se představil na Brněnských klavírních kurzech Jan Jiraský

Víkendový klavírní seminář v Litvínově

15 . ročník Víkendového klavírního 
semináře v  Litvínově, který proběhl 
v rámci projektu Evropské unie - fon-
du pro regionální rozvoj ve dnech 
30 . 9 .– 2 . 10 . 2016, se letos poprvé roz-
šířil i o německé účastníky .

V  rámci třídenního semináře se 
představily tři klavírní pedagožky - 
prof . MgA . Alena Vlasáková (HAMU 
Praha, JAMU Brno), MgA . Hana Vla-
sáková (Hochschule für Musik und 
Landesgymnasium für Musik „Carl 

Maria von Weber“ Dresden, Heinrich
-Schütz-Konservatorium Dresden) 
a Sněžana Ivanova (Kreismusikschule 
im KBB Erzgebirgskreis, Standort 
Zschopau) . Tento jubilejní patnáctý 
ročník byl poprvé obohacen o soutěžní 
přehlídku klavíristů, na které vystoupi-
li žáci z České republiky i z Německa . 
Věková hranice byla čtrnáct let a reper-
toár tvořily výhradně skladby českých 
a německých skladatelů . Po přehlídce 
v  páteční podvečer proběhla zábav-
nou formou vedená lekce německého 

jazyka zaměřená na hudební výrazy, se 
kterými se běžně pedagogové setkávají 
při výuce klavírní hry .

Sobotní dopoledne již patřilo před-
nášce Sněžany Ivanovy, která si zvolila 
téma „Na klavír hravým způsobem“, 
simultánní překlad zajistila Mgr . Iva-
na Trnečková (Gymnázium B . Hrabala, 
ZUŠ Nymburk) . 

V odpolední přednášce Hana Vla-
sáková srovnávala český a  německý 
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systém hudebního vzdělávání . Teo-
retickou část doplnila praktickou vy-
učovací hodinou . Nakonec se mohli 
účastníci semináře seznámit s klavírní 
literaturou a  pomůckami, které jsou 
dnes využívány nejen v Německu, ale 
stále ve větší míře i v Čechách . Večer 
pak patřil nejen další lekci německého 
jazyka, kterou opět velmi vtipně vedla 
Ivana Trnečková, ale také dramatické-
mu kroužku, který parodoval známou 
pohádku „O třech prasátkách“ .

Jako již tradičně celá neděle patřila 
přednášce prof . Aleny Vlasákové . Paní 
profesorka přítomné nejprve seznámi-
la s možnostmi studia v Metodickém 
centru JAMU Brno, které slaví v  le-
tošním roce 25 . výročí své existence . 
Zdůraznila důležitost vzájemné spo-
lupráce a předávání zkušeností mezi 
pedagogy všech stupňů škol a  také 
význam udržování kontaktů s kolegy, 
kteří v Metodickém centru nestudují . 
Ti mohou čerpat odborné informace 
prostřednictvím webové stránky inter-
netového časopisu Pianissimo, kde je 
také časopis volně ke stažení .

Samotné téma letošní přednáš-
ky bylo „Mladý klavírista na pódiu“ . 
V  rozsáhlé přednášce probrala pro-
fesorka Vlasáková toto téma ze všech 

stran . Poukázala jednak na samotný 
výkon u nástroje, ale také na fyzickou 
a psychickou složku chování žáka na 
pódiu . Účastníci semináře shlédli vtip-
ně pojatou prezentaci videí hry velkých 
pianistů – jako ukázku toho, co vše je 
možné na pódiu vidět . U žáka by měl 
učitel dbát na to, aby jeho výkon na pó-
diu nebyl doprovázen nepřirozenými 
grimasami a přehnanými pohyby . Hra 
by měla působit pravdivě, ne pouze 
„na efekt“, na druhou stranu ne příliš 
akademicky . Vždy je nutné brát v potaz 
a pochopit individuální charakter žáka . 

Ve své přednášce se paní profesor-
ka zabývala také tématem trémy a s ní 
související prací s akustickým prosto-
rem . Doporučila vést žáka k aktivnímu 
poslechu, při kterém je schopen slyšet 
pohyb mezi tóny . Tato schopnost pak 
má příznivý vliv na jeho psychiku na 
pódiu . 

V průběhu přednášky měli účastní-
ci semináře možnost hlouběji pronik-
nout i do dalších souvisejících témat 
jako práce s pamětí (kombinace čtyř 
druhů paměti při hře), komplexní este-
tická výchova pianisty (poslech kvalitní 
hudby, testy z teorie, kvalita tónu, po-
rozumění textu) či pohyb na pódiu (fy-

zické pocity pro sebeuvědomění) . Čas 
několikahodinové poutavé přednášky 
se rychle naplnil a člověk si uvědomil, 
že každé téma paní profesorky by vy-
dalo na samostatnou přednášku . Na tu 
si však budeme muset v Litvínově zase 
rok počkat . 

Víkendový klavírní seminář proběhl 
letos nově a byl plný velmi užitečných 
rad a nápadů, kterých není nikdy dost . 
V duchu česko - německé spolupráce 
bude tento projekt pokračovat i v příš-
tím roce . Jak už to tak v litvínovské ZUŠ 

bývá, každý ročník semináře je něčím 
nový a zajímavý . Mladí klavíristé bu-
dou mít v  příštím ročníku semináře 
příležitost zahrát si na novém klavíru 
značky Fazioli .

Koloman Zachar a Miroslava Raková

Autor článku Koloman Zachar je absol-
ventem Konzervatoře v Teplicích a PF 
UJEP v Ústí nad Labem – obor Hra na 
klavír. V  loňském akademickém roce 
dokončil studium v oboru Klavírní pe-
dagogika na HF JAMU v Brně. Pedago-
gicky působí na ZUŠ Klementa Slavic-
kého Kadaň a ZUŠ Litvínov.

Plakát Víkendového klavírního 
semináře v Litvínově

prof. Alena Vlasáková se svou dcerou Hanou Vlasákovou na Víkendovém kla-
vírním semináři v Litvínově
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kOncert Y

Klavírní matiné Pavla Zemena 

V rámci 5 . ročníku mezinárodního divadelního a hudeb-
ního festivalu Janáček organizovaného Národním divadlem 
Brno se v sobotu 8 . října 2016 v 11 hodin v Aule Janáčkovy 
akademie múzických umění konalo dopolední matiné . Na 
programu i na internetových stránkách se mohli lidé dočíst, 
že se jedná o Klavírní matiné hudební fakulty JAMU ane-
bo o koncert posluchačů katedry klávesových nástrojů HF 
JAMU . Tento název však působil poněkud zmateně, protože 
si posluchač mohl nejprve myslet, že se jedná buď o vy-
stoupení různých klavíristů, nebo že zazní i jiný klávesový 
nástroj . Až po detailnějším pročtení jste zjistili, že se vlastně 
jedná o recitál klavíristy Pavla Zemena . 

V úvodu koncertu zazněla první řada cyklu L . Janáčka 
„Po zarostlém chodníčku“, poté klavírní sonáta S . Barbera 
a na konec Concertino od L . Janáčka . V bulletinu, který 
jsem obdržel u vchodu do auly, jsem se dočetl o vzniku da-
ných děl, avšak chyběly mi názvy částí cyklu či vět ze Sonáty 
a Concertina . Posluchač, který skladby neznal důkladně, měl 
tak ztíženou orientaci . 

Cyklus „Po zarostlém chodníčku“ klade na interpreta 
nemalé požadavky . Nejen proto, že musí jasně vyjádřit my-
šlenku v malé formě, ale také vystihnout charakteristický 
Janáčkův styl . Obojí se klavíristovi velmi dobře dařilo . Jeho 
interpretace byla po celou dobu zajímavá a svěží, nechyběly 
kontrasty mezi jednotlivými částmi a ani drobné zaváhání 
ve skladbě „Pojďte s námi“ nemohlo zastínit krásu cyklu, 
kterou interpret dokázal odkrýt . 

Čtyřvětou sonátu S . Barbera si od jejího prvního provede-
ní V . Horowitzem roku 1949 zařazuje do programu mnoho 
světových klavíristů . Patří k vrcholným skladbám 20 . století . 
Pianista zde musí nejen umět vystavět velkou formu, ale také 
mít mimořádný cit pro harmonii a polyfonii . Interpret za-
hrál tuto sonátu s velkým nadhledem . Nechyběly kontrasty 
mezi jednotlivými částmi . Dílo mělo strhující spád a vše 
vyvrcholilo vtipnou a bouřlivou fugou . 

Poslední skladbou, Janáčkovým Concertinem (v obsazení 
Pavel Zemen - klavír, Marie Hujerová – 1 . housle, Marie 
Korpasová – 2 . housle, Eva Kotrbová - viola, Martin Novák – 
lesní roh, Tomáš Kraus – klarinet, Martin Strakoš - fagot), 

dopolední koncert vyvrcholil . Klavír nádherně zněl, nikde 
se neobjevil tvrdý zvuk . Klavírista si velmi pěkně pohrával 
s vtipnými momenty ve skladbě . Komorní orchestr se sólis-
tou výborně spolupracoval . Drobným nedostatkem na jinak 
skvostném provedení bylo, že hornista cítil první větu poma-
leji a trochu srážel její tempo . Tato drobnost však nemohla 
narušit výsledný dojem z celého díla . Publikum velice vřele 
přijalo vynikající interpretaci všech skladeb, které zazněly 
na koncertě . Jako přídavek si pianista vybral skladbu „Pojďte 
s námi“ z cyklu „Po zarostlém chodníčku“ od L . Janáčka, 
jako kdyby chtěl napravit drobné zaváhání z prvního pro-
vedení, což se mu podařilo . Myslím, že posluchači si velmi 
užívali krásnou interpretaci a toto dopolední matiné tak bylo 
příjemným hudebním zpestřením sobotního dne .

Viktor Vojnovič

Autor článku vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovi-
cích a magisterské studium oboru Hra na klavír na HF JAMU 
ve třídě profesorky Aleny Vlasákové. Nyní působí jako učitel 
a korepetitor na Základní umělecké škole Orchidea v Brně. 
Je také knihovníkem v MC JAMU.

Klavírista Pavel Zemen a komorní orchest posluchačů 
JAMU na Klavírním matiné v aule JAMU



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
52

Putování za Janáčkem

Druhý koncert brněnského festivalu 
Janáček, na kterém se představili stu-
denti HF JAMU, nesl název Putování 
za Janáčkem . Komponovaný pořad 
se uskutečnil v prostorách HF JAMU 
v neděli 9 . října 2016 .

V  návaznosti na sobotní klavírní 
matiné i  na tomto koncertě zaznělo 
významné Janáčkovo klavírní dílo  – 
Capriccio pro levou ruku a soubor de-
chových nástrojů .

Capriccio jako jedno z posledních 
komorních děl skladatele vzniklo 
roku 1926 na popud klavíristy Otakara 

Hollmanna . Válečný invalida z 1 . svě-
tové války inspiroval žijící skladatele ke 
komponování skladeb pro levou ruku . 
Podobně jako Bohuslav Martinů nebo 
Ervín Schulhoff, napsal pro něj skladbu 
pro levou ruku také Leoš Janáček, který 
zkomponoval čtyřvěté dílo, kde s kla-
vírním partem rovnocenně hrají flétna 
(pikola), dvě trubky, tři pozouny a te-
norová tuba, kterou lze podle sklada-
tele nahradit lesním rohem . Capriccio, 
označované v Janáčkově koresponden-
ci podtitulem „Vzdor“, poprvé provedl 
Otakar Hollmann s členy České filhar-
monie 2 . března 1928 v Praze za osobní 
přítomnosti skladatele .

Janáčkovo Capriccio pro levou ruku 
a  soubor dechových nástrojů měl ve 
svém repertoáru také významný čes-
ký klavírista a  Janáčkův žák Rudolf 
Firkušný, rovněž jsme měli možnost 
tuto skladbu v minulých letech slyšet 
v  podání našeho vedoucího Katedry 
klavírní interpretace doc .  Jana Jiras-
kého . Posluchači nedělního koncertu 
vyslechli Capriccio v podání studen-
ta Katedry klavírní interpretace HF 
JAMU Miroslava Beinhauera ze třídy 
MgA . Heleny Weiser . 

Miroslav Beinhauer patří mezi zku-
šené interprety komorní hudby – mů-
žeme zmínit jeho zdařilou interpretaci 
Klavírního kvinteta Es dur op . 44 Ro-
berta Schumanna, Klavírního kvinteta 
f moll Césara Francka nebo Dvořákův 
Klavírní kvintet A dur op . 81 č . 2 . Jeho 
zájem o komorní hudbu a zároveň za-
ujetí a cit pro hudbu 20 . a 21 . století jej 
předurčují k  interpretaci komorních 
skladeb Leoše Janáčka, které v jeho po-
dání znějí přesvědčivě, a to jak technic-
ky, tak výrazově . Nelehkého klavírního 
partu Capriccia se zhostil s nadhledem 
a mladistvým elánem . Obecenstvo jeho 
interpretaci po zásluze ocenilo vřelým 
potleskem .

redakce pp

Miroslav Beinhauer se představil v Janáčkově Capricciu, foto Pavel Jurda

Koncerty laureátů

Říjen 2016 byl nejen začátkem aka-
demického roku, ale i malou oslavou 
pro posluchače koncertů HF JAMU . 
Během října se veřejnosti na koncer-
tech laureátů v aule Hudební fakulty 
představili ti studenti, jejichž umění 
bylo v  loňském akademickém roce 
ohodnoceno cenami na mezinárod-
ních soutěžích . Z  Katedry klavírní 
interpretace vystoupili pianisté Mag-
daléna Hrudová, Kristýna Znamenáč-
ková, Olga Punko, Eliška Vomáčková, 
Dominik Gál a Pavel Zemen . 

Na závěr Koncertu laureátů se představila Olga Punko



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
53

Středeční večer 19 .  10 . zaháji-
la Magdaléna Hrudová (ze třídy 
prof . MgA . Aleny Vlasákové) . V jejím 
podání zazněly Odrazy na vodě z cyklu 
Obrazy od francouzského impresionis-
ty Clauda Debussyho, Rumunský tanec 
č . 1 . op . 8a od maďarského skladatele 
a klavíristy Bély Bartóka a efektní, přes-
to méně známá, Koncertní etuda op . 
120 od rakouského skladatele maďar-
ského původu Jenö Takacse, jenž se do-
žil neuvěřitelných 103 let (zemřel roku 
2005) . Po klarinetovém výstupu první 
polovinu koncertu uzavřela Eliška Vo-
máčková (ze třídy MgA . Heleny Wei-
ser) Skrjabinovými preludii op . 11 . Na 

úvod druhé poloviny koncertu laureátů 
se představila Kristýna Znamenáčko-
vá (ze třídy doc .  MgA .  Jana Jiraské-
ho, Ph .D . a prof . MgA . Aleny Vlasá-
kové) majestátní Chaconnou d moll, 
BWV 1004 od J . S . Bacha/F . Busoniho . 
Klavír vystřídal kontrabas a na závěr 
celého koncertu přednesla Olga Pun-
ko třetí větu z  Prokofjevovy Soná-
ty č .  8 B dur, op . 84 (rovněž studuje 
u prof . MgA . Aleny Vlasákové) .

Následující středu 26 . 10 . se před-
stavili další dva mladí úspěšní laureáti 
klavírních soutěží . Dominik Gál zaujal 
interpretací Chopinovy Balady f moll 

op . 52 (pedagogové doc .  MgA .  Jan 
Jiraský,  Ph .D . a  prof .  MgA .  Alena 
Vlasáková), a  Pavel Zemen (ze třídy 
prof . MgA . Aleny Vlasákové) přednesl 
Variace na Chopinovo téma op . 22 od 
Sergeje Rachmaninova . 

Všichni účinkující interpreti sklidili 
zasloužený potlesk a uznání . Jejich pro-
cítěná hra a výrazová i stylová přesvěd-
čivost obohatila všechny, kteří neváhali 
a přišli si poslechnout tyto jedinečné 
a neopakovatelné koncerty .

Věra Chmelová 

Mozart jubilující

Nevšední hudební zážitek čekal na 
posluchače 1 . abonentního koncertu 
Komorního cyklu Spolku přátel hud-
by 25 .  října  2016 v  Besedním domě 
v Brně . Na koncertě s názvem „Mozart 
jubilující“ se představilo Korngoldovo 
kvarteto se sólistou Janem Jiraským . 

Na úvod koncertu zazněl Moza-
rtův čtyřvětý Smyčcový kvartet G dur 
KV 387 „Jarní“ (věty: 1 . Allegro vivace 
assai, 2 . Menuet: Allegretto, 3 . Andante 
cantabile, 4 . Molto allegro) . Komorní 
seskupení v obsazení Kristina Hrubá 
Czajkowská (housle), Lenka Koplo-
vá (housle), Klára Hegnerová (viola) 
a David Hrubý (violoncello) navodilo 
osvěžující atmosféru a vzbudilo u po-
sluchačů příjemné očekávání . Zajímavá 
je zmínka v programu koncertu, kde 
se dočteme, že toto dílo vzniklo v roce 
1782, tedy v  roce Mozartovy svatby . 
Melodie, rytmické bohatství a promě-
ny harmonie obsažené v jednotlivých 
větách by mohly vypovídat o množství 
životních zážitků skladatele v  tomto 
svatebním i posvatebním období… 

Následující skladbou, která za-
zněla na koncertě, byl Klavírní kvar-
tet Es dur KV 493 (věty: 1 . Allegro, 
2 . Larghetto, 3 . Allegretto) . Dočítáme 
se, že Mozartův klavírní kvartet g moll 
a Es dur patří mezi první dva klavírní 
kvartety svého druhu pro toto nástro-

jové obsazení . Obsahově se v nich opět 
objevuje bohatství nálad, které bylo ze 
strany interpretů podpořeno pro po-
sluchače i viditelnou zaujatostí a potě-
šením ze souhry sólisty Jana Jiraského 
a členů Korngoldova kvarteta .

Ve druhé polovině večera zazněl 
Klavírní koncert č . 12 A dur KV 414 
(věty: 1 . Allegro, 2 . Andante, 3 . Rondo: 
Allegretto) . Zde mohl sólista ukázat své 
výrazové a technické přednosti, aniž by 
byl zvukový výsledek narušen absencí 

orchestru - souhra s  Korngoldovým 
kvartetem zněla velmi přirozeně a zvu-
kově vyrovnaně, jako by Mozartův kon-
cert byl psán právě pro toto komorní 
seskupení . 

Publikum nadšeně ocenilo nejen 
krásnou hudbu, ale i její strhující po-
dání . Snad se i v příštích letech setká-
me s dalšími koncerty v podání těchto 
sympatických interpretů .

Věra Chmelová

Korngoldovo kvarteto se sólistou Janem Jiraským, foto Miroslav Sléha
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Klavírní podium

Žijeme v uspěchané době, kdy nás 
čas nemilosrdně tlačí stále a stále vpřed . 
Nemáme čas se pozastavit a v klidu vy-
dechnout, potěšit se, udělat radost sobě 
i  jiným, třeba jen nějakou drobností . 
Moc ráda slyším, že se najdou mladí 
lidé, kteří se opět vrací k domácímu 
muzicírování . Jsou mezi námi tací, kte-
ří jsou schopni sezvat své přátele a spo-
lečně si číst, prožívat krásnou poezii či 
si zahrát doma divadlo nebo prostě jen 
spoluprožít cosi krásného . 

Kdo jiný, než my, pedagogové, by-
chom měli pomoci nastávající generaci 
znovu objevit sílu společného prožitku . 
Nabízím vám všem prostředek k jed-
noduššímu navázání komunikace mezi 
sebou, získání nových kontaktů stejně 
smýšlejících lidí, kteří chtějí svým žá-
kům nabídnout aktivní odpočinek, od-
měnu za vynaloženou práci při studiu 
formou výletu za hudbou, či s hudbou, 
nabídnout možnosti předvést, co krás-
ného jsme se s nimi naučili a zprostřed-
kovat tak cestu za dobrodružstvím, za 
novými přáteli, za uznáním i za sebeu-
spokojením díky dobře odevzdanému 
výkonu . To vše a  ještě mnohem více 
máme možnost svým dětem pomoci 
prožít .

A právě webové stránky klavirnipo-
dium.webnode.cz by se mohly, pokud 
budeme chtít a budeme je využívat, 
stát zdrojem důležitých informací, kon-
taktů, návrhů, podnětů naší vzájemné 
spolupráce . Pokud se zapojíte, máme 
šanci si vzájemně pomoci třeba tím, 

že nabídnete krásný nástroj vaší školy 
a sál k možnosti uspořádání klavírního 
koncertu, že pozvete přátele z různých 
koutů naší republiky, případně dáte 
možnost studentům Katedry klavírní 
interpretace HF JAMU Brno, aby vám 
zprostředkovali nádherné zážitky svý-
mi klavírními recitály, a tím jim vlast-
ně pomůžete se zviditelnit a zapsat do 
podvědomí nejen odborné, ale i široké 
hudební veřejnosti . Možná, že i vy, uči-
telé, máte nastudovaný krásný reperto-
ár, se kterým byste se sami či společně 
se svými žáky a  jejich skladbičkami 
rádi pochlubili . Určitě zažijete krás-
né okamžiky, které dětem zůstanou 
ve vzpomínkách po celý život . V tom 
případě neváhejte a kontaktujte nás na 
našich stránkách, a my vám pomůžeme 
najít vhodný prostor pro váš koncert . 

Rádi bychom také pokračovali v tra-
dici odpoledních koncertů studentů 
konzervatoří, pedagogických fakult 
i  základních uměleckých škol, které 
probíhaly v rámci konzultačního dne 
otevřeného ročníku MC JAMU Brno . 
Díky vedení školy a Katedře klavírní 
interpretace JAMU Brno máme mož-
nost i nadále využívat tyto nádherné 
prostory a úžasný nástroj . Vše záleží na 
vaší aktivitě a ochotě se zapojit . Přihláš-
ky s konkrétním programem posílejte 
prostřednictvím kontaktního formulá-
ře na stránkách:

klavirnipodium.webnode.cz 

Budu se těšit na vaši odezvu a vzá-
jemnou spolupráci .

Taťána Zemenová

http://klavirnipodium.webnode.cz
http://klavirnipodium.webnode.cz
http://klavirnipodium.webnode.cz
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recenZ e k nihY

Vzlety a pády - trojgenerační knižní titul Pavla, Petra a Jana Hanouska

Dostává se mi do rukou nová knížka 
nazvaná podle obrazu Vzlet a pád od 
Petra Hanouska . Jedná se opět o knihu 
neobyčejnou, plnou vzpomínek, zá-
žitků, zajímavých postřehů a cenných 
zkušeností, které čtenáři ocení zvláště 
nyní, kdy připravujeme své žáky na 
celostátní i jiné soutěže . Autory knihy 
jsou Petr Hanousek, jeho otec Pavel 
a syn Jan . 

V úvodu Petr Hanousek představuje 
knihu čtenářům slovy: „Společný název 
našeho opusu vychází z přání, abychom 
všichni nalézali sílu k novým vzlétnu-
tím, i když nás křivka životní sinusoidy 
nikdy nemůže na vrcholu udržet delší 
dobu .“ Knihu uvádí sci-fi povídka Pav-
la Hanouska Augoidejské tělo . Pokud 
by někdo nevěděl, o co jde, nechť se 
s chutí začte do osobního poutavého 
příběhu okořeněného tajemstvím al-
chymie . 

Po povídce následuje nejrozsáhlejší 
část knížky věnovaná Beethovenově 
soutěži v Hradci nad Moravicí . Autor 
Petr Hanousek se v  textu nazvaném 
Dvacet let s  „Beethovenkou“ svěřu-

je čtenářům se svými zážitky a  po-
střehy, které nabyl během dvaceti let, 
kdy se organizačně podílel na vedení 
této Mezinárodní soutěže v  Hradci 
nad Moravicí . Čtenář se dozví, jak se 
k organizaci soutěže dostal, jak soutěž 
v době jeho nástupu probíhala (zajíma-
vé je např . čtení o hře soutěžících za 
oponou), kde hledali sponzory (aneb 
neustálý boj o  získání dotací), kdo 
všechno se podílel na organizaci (bez 
sehraného týmu by to nešlo), zajímavé 
jsou i zmínky o výši odměn pro vítěze 
v průběhu jednotlivých ročníků . 

Postupně se čtenář dozvídá, jak vel-
ká byla snaha rozeznít a naplnit zámek 
hudbou, zámek, který stojí na kopci 
obklopen krásnou přírodou, zámek 
s bohatou hudební historií a vhodný-
mi prostorami pro koncertní činnost, 
avšak zároveň zámek, ke kterému si po-
sluchači někdy jen těžko hledají cestu . 

S potěšením můžeme sledovat, jak 
se dařilo přivádět na zámek zajímavé 
umělecké osobnosti, jaké koncerty 
a vernisáže se tam konaly . Otevřenost 
autora nám též ukazuje, že nebylo vždy 
lehké domluvit se s porotou a jak to na 
soutěžích často chodí . Blíže poznáme 
jednotlivé porotce a jejich chování i po-
stupně se měnící soutěžní podmínky 
a  vítěze jednotlivých ročníků . Inspi-
rující jsou např . změny, kdy bodovací 
lístky od porotců tajemník sbírá až po 
skončení celé kategorie (s . 44) . 

Petr Hanousek podává své zážitky 
a  zkušenosti s  nadhledem a  lidskou 
upřímností, se zamyšlením nad tím, co 
se povedlo a co naopak nevyšlo podle 
jeho představ .

Třetí část knihy „Jen pár tónů“ tvoří 
básně Jana Hanouska . Sedm básní s ná-
zvy Okno, Křik, Oči, Soumrak, Něžné 

tóny klavíru, Pomlka a Půlnoční nás 
přenáší do světa poezie spojené s hud-
bou, zvuky, zamyšlením… Z básní je 
cítit poetika, láska k hudbě a pomíji-
vost života .

Kniha Vzlety a pády není jen sbírkou 
textů a básní, obsahuje i tři malby Petra 
Hanouska (Hory, Vzlet a pád, Slunce) 
a přiložené CD s názvem „Violombe“, 
obsahující album autorských skladeb 
violoncellisty Jana Hanouska a bubení-
ka Zdeňka Janečka hrajícího na djem-
be . Necelých 30 minut hudby v sobě 
spojuje melodie a  rytmy klasického 
a afrického nástroje a jak interpreti píší: 
„Je především o divokosti lidské duše 
a spirituálním tanci .“ 

Věřím, že nová kniha Pavla, Petra 
a  Jana Hanouska čtenáře potěší, po-
vzbudí, poučí, inspiruje, ale i pobaví 
a dodá jim odvahu k  jejich vlastním 
vzletům . A přestože se pádům člověk 
někdy nevyhne, vždy je možné zkusit 
znovu vstát a letět dál .

Věra Chmelová

Petr Hanousek - Vzlet a pád - tempera
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souteŽ e

Ohlédnutí za 28. ročníkem klavírní soutěže Amadeus

Mezinárodní klavírní soutěž Ama-
deus si už po léta udržuje své kouzlo 
a  budí zájem pedagogů i  jejich žáků 
navzdory záplavě nových a  nových 
dětských interpretačních soutěží . Na 
tomto úspěchu se podílí nejen precizní 
organizace ZUŠ Fr . Jílka a ZUŠ Veveří 
a noblesní prostředí sálu Filharmonie 
Brno, ale především samotná myšlen-
ka  – realizovat soutěž pro klavíristy 
do 11 let jako připomínku brněnské-
ho koncertu jedenáctiletého Mozarta 
v roce 1767 . 

Letošní, již osmadvacátý ročník 
Amadea probíhal ve dnech 13 . – 15 . říj-
na 2016 . Do šesti věkových kategorií 
od šesti do jedenácti let se přihlásilo 
celkem 67 soutěžících z dvanácti zemí, 
což je úžasný počet . Jako dlouholetý 
člen poroty musím především ocenit 
vzrůstající úroveň interpretačních vý-
konů, nejen po technické a muzikant-
ské stránce, ale především v oblasti sty-
lového uchopení Mozartových skladeb . 
Stále větší počet pedagogů vede děti 
k dosti tvůrčímu pojetí a blíží se mnoh-

dy duchu dobově poučené interpretace, 
což nebylo u Mozarta ještě v nedávné 
minulosti vůbec samozřejmé . Potěšu-
jící je také fakt, že domácí soutěžící 
v ničem nezaostávají za zahraničními, 
spíše naopak, i proto mezi vítězi mírně 
převažují . 

Malí pianisté hráli letos jedním 
slovem výborně . Porota zareagovala 
dělením prvních cen a  samozřejmě 
i četnými dalšími oceněními (viz vý-
sledková listina níže) . Nejvyšších bo-
dových známek dosáhli soutěžící ve 
3 . kategorii do 8 let, kde porota pro-
střednictvím vysokých bodových zná-
mek určila absolutní vítězku - Albina 
Shumakova (Ukrajina) . V této kategorii 
soutěžil také nositel Ceny za nejlepší 
provedení Mozartovy skladby, Nojus 
Albrichtas (Litva)

Často se na soutěži objeví jeden 
nebo dva pianisté, kteří ční vysoko 
nad ostatními . V případě dětské mo-
zartovské interpretace většinou vyni-
kají andělskou křehkostí, oduševně-

lostí . Letošní ročník Amadea byl však 
příznačný něčím jiným - vyrovnaností 
mnoha velmi nadprůměrných mladých 
klavíristů . O umístěních mnohdy roz-
hodovaly rozdíly v řádu pouhých de-
setin bodu a nebýt rychlého a možná 
i objektivního matematického systému, 
porota by těžko a dlouze formulovala 
svá rozhodnutí . 

Na Amadeovi každý porotce ode-
vzdává bodování ještě v sále, což nám 
uvolňuje ruce k následným debatám 
o soutěžících a jejich stylu . Díky me-
zinárodnímu složení poroty je to vzá-
jemně obohacující proces . Po skončení 
každé kategorie se zveřejňují bodování 

jednotlivých porotců, což je sice pří-
kladně transparentní, ale v kombinaci 
s možností slovní konzultace s poro-
tou se jedná o nebezpečnou věc . Jako 
každoročně, i  letos se objevil nějaký 
tatínek nenávistně se vrhající na toho 
porotce, který z jeho pohledu „bodo-
val nejhůře“ . Pokřikující pán nedokázal 

Amadeus - ocenění soutěžící VI. kategorie
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pochopit, proč jeho syn nevyhrál, když 
před měsícem zvítězil v Neapoli a ještě 
předtím v Paříži . Měl jsem strach, že 
kolegovi ublíží…

Ale vraťme se k hudbě . Již zmíněná 
vyrovnanost nadprůměrných výko-
nů soutěž neučinila nudnou, naopak . 
Téměř každý soutěžící zaujal nějakou 
obdivuhodnou vlastností, barevným 
zvukem, rytmickým temperamen-
tem, polyfonním slyšením, intonací 
melodie… Mnoho výkonů přivádělo 
k  zamyšlení až úžasu . Osobně bych 
osmiletému dítěti rozhodně nevybral 
Mozartovou Fantasii d moll, jejíž in-
terpret potřebuje přeci jen určitou ži-
votní zralost, interpretační a poslecho-
vou zkušenost, včetně dobové opery… 

A přece osmiletý Nojus Albrichtas za-
hrál tuto skladbu výborně a s dospě-
lým nadhledem . Nadsadit repertoár 
se ale často nevyplácí . Jako nevhodný 
lze hodnotit například výběr pochodu 
„alla turca“ pro dítě, které ještě ne-
vezme oktávu . Pedagog tedy přikročil 
k úpravě, kde jsou oktávy vynechány 
a pro jistotu zrušil i ozdoby . Ve srovná-
ní s podobnými „transkripcemi“ budou 
vždy působit lépe děti s méně obtížný-
mi, zato dobře zvládnutými skladbami . 

Pochopitelně i na Amadeovi občas 
slýcháme takové nedostatky, jako je 
„prstoklepské“ přeceňování šestnác-
tinových pasáží, skandování jednot-
livých melodických not, stereotypní 
akcentování taktových dob, nebo na-

opak mdlou hru bez náznaku artiku-
lace a rytmické živosti . Takové běžné 
dětské projevy není třeba nijak zvlášť 
odsuzovat . O to více vyniknou výkony 
špičkové a o to větší obdiv zasluhují pe-
dagogové, kteří dokážou přivést malé 
pianisty už tak brzy ke zpěvné hře, 
vyjádření kontrastů a harmonického 
napětí, uchopení formy, naslouchání 
délce tónu, správné artikulaci, lehkým 
koloraturám a  dalším nezbytnostem 
krásné mozartovské interpretace .

Jan Jiraský

http://w w w.amadeusbrno.cz/f i -
les/2016_vysledky.pdf

XXXIX. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR 
v oboru hra na klavír

Ve dnech 25 . – 27 . listopadu 2016 proběhl již 39 . ročník 
Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR . 
V tomto školním roce byla pořádající školou Konzervatoř 

Pardubice . Mladí pianisté soutěžili v Sukově síni - tradič-
ně ve třech kategoriích, které tato jednokolová soutěž má . 
V pětičlenné porotě zasedli: doc . František Malý - předseda 
poroty, prof . Alena Vlasáková, doc . Boris Krajný, doc . Jan 
Jiraský, PhD . a MgA . Lukáš Michel . 

Někteří ze soutěžících z konzervatoří Brno, Kroměříž 
a Pardubice využili možnost zahrát si část svého soutěžní-
ho repertoáru na koncertě v aule JAMU při konzultačním 
dnu Metodického centra 22 . října . Vystupující i jejich pe-
dagogové mohli také využít nabídku následného rozboru 
interpretačního výkonu pedagogy JAMU .

Výsledkovou listinu soutěže je možné vyhledat na webové 
stránce pardubické konzervatoře:

www .konzervatorpardubice .eu/aktuality/souteze/soutez
-konzervatori-2016/vysledky-sk2016

Radka Hajšelová

Adéla Mottlová z Konzervatoře Kroměříž na koncertě 
v MC JAMU

http://www.amadeusbrno.cz/files/2016_vysledky.pdf
http://www.amadeusbrno.cz/files/2016_vysledky.pdf
www.konzervatorpardubice.eu/aktuality/souteze/soutez-konzervatori-2016/vysledky-sk2016
www.konzervatorpardubice.eu/aktuality/souteze/soutez-konzervatori-2016/vysledky-sk2016
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P RoPoZ ICe KLAV ÍR NÍCH souteŽ Í

Soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír ve školním roce 
2016/2017

V tomto školním roce byla MŠMT ČR vyhlášena soutěž ve 
hře na klavír pro žáky Základních uměleckých škol . Přípravy 
na soutěž jsou již v plném proudu, není však od věci zmínit 
letošní změny v soutěžních podmínkách . Novinkou je jiný 
způsob zařazování do jednotlivých kategorií, minulostí je 
trošku úzkostné počítání dat dětí narozených na přelomu 
srpna a září . Soutěžící jsou nově zařazováni podle roku naro-
zení, a to celkem do 11 kategorií . Propozice soutěže by učite-
lé již v této době měli mít, k dispozici jsou také na stránkách 
MŠMT v sekci Základního uměleckého školství . Školní kola 
proběhnou zpravidla do konce ledna 2017, okresní a krajská 
kola mají být uskutečněna v dostatečném předstihu před 
kolem ústředním, které se tentokrát koná již v dubnu, a to 
20 . – 23 . 4 . 2017 v ZUŠ Praha 8, Taussigova . 

Republiková soutěž ve hře na klavír bývá také tématem na 
Metodickém centru JAMU . Pedagogové - posluchači kurzů 
MC jistě oceňují rozbory výkonů soutěžících, které bývají 
součástí programu jednotlivých sobot, i možnost konzulta-
cí výkonů vlastních žáků s pedagogy Metodického centra . 
V jedné z diskusí o soutěži také zazněla myšlenka o škol-
ních kolech, možná by stála za úvahu . Ať si zkusí v rámci 
školy zasoutěžit i ty děti, které mají odpovídající program, 
avšak minutáž není z různých důvodů dostačující . Co my-
slíte, byl by tento nápad prospěšný k motivaci pro více dětí? 
Každopádně si všichni popřejme mnoho úspěchů a radosti 
z této soutěže, která sice přináší hodně práce, ale zároveň je 
takovým malým klavírním svátkem, na který vždy čekáme 
tři roky…

Radka Hajšelová

Pro Bohemia 2017
15. ročník mezinárodní interpretační soutěže ve hře 
na klavír

7 . – 9 . dubna 2017, Janáčkova konzervatoř Ostrava

Kategorie / časový limit

Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k  datu 
zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu 
kategorie .

0 . kategorie:  do  8 let včetně      4 - 6 min .

1 . kategorie: do 11 let včetně      6 - 9 min .

2 . kategorie: do 14 let včetně  10 - 14 min .

3 . kategorie: do 17 let včetně   15 - 17 min . 

Soutěžní repertoár:

0. a 1. kategorie: - jedna skladba z období českého klasicismu
- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

2. kategorie: povinná skladba: Bohuslav Martinů – Loutky 
(výběr jedné či více skladeb)

- jedna skladba z období českého klasicismu
- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

 3. kategorie: - povinná skladba: Leoš Janáček – Vzpomínka
- jedna závažná skladba českého klasicismu v rozsahu

6 -10 min .
- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

 Hra zpaměti je podmínkou .

K přihlášení slouží elektronická přihláška, která je aktivní 
od 1 . listopadu 2016 .

Uzávěrka přihlášek je 31 . ledna 2017 . Další upřesňující 
informace naleznete na

http://www .jko .cz/pro-bohemia-2017

http://www.jko.cz/pro-bohemia-2017
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Mládí a Bohuslav Martinů 2017 
9. ročník celostátní soutěžní přehlídky

3 . – 5 . května 2017, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Soutěže v  instrumentální kategorii se mohou účastnit 
soutěžící ve hře na klavír a ve čtyřruční hře na klavír .

Minutáž dle věkového rozmezí:

5 – 6 let 2 – 3 min .  13 – 14 let: 6 – 11 min .

7 – 8 let: 3 - 5 min .  15 – 16 let: 7 – 13 min .

9 – 10 let: 4 - 7 min .  17 – 18 let: 8 – 14 min .

11 – 12 let: 5 - 9 min .  19 – 20 let: 8 – 15 min .

Rozhodným datem pro zařazení do jednotlivých kate-
gorií je 1. 5. 2017. 

 Soutěžní repertoár:

- 1 skladba z díla Bohuslava Martinů

- další repertoár dle volného výběru, kontrastního cha-
rakteru

Zápisné činí pro jednoho sólového hráče 350 Kč, pro sou-
bory do 4 členů 550 Kč .

Uzávěrka elektronických přihlášek je 31. 3. 2017 . Dal-
ší podrobnosti a formulář elektronické přihlášky naleznete 
na adrese http://www .zusbmpolicka .cz/mladi-a-bohuslav-
martinu

XX. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua

26 . – 29 . dubna 2017, Jeseník

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:

I . kategorie: horní věková hranice každého účastníka činí 
21 let,
(dovršení do 31 . 12 . 2017) .

II . kategorie: horní věková hranice součtu věku obou účast-
níků činí 70 let, věk soutěžících se bude sčítat k 31 . 12 . 2017 .

V I . kategorii je soutěž jednokolová, ve II . kategorii tří-
kolová .

Podrobnosti k soutěžnímu programu a další informace 
naleznete na adrese: www .franzschubert .cz

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2017.

Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
1. ročník soutěžní přehlídky

30 .–31 . 3 . 2017, ZUŠ Příbor – Piaristický klášter

Na Moravě vznikla nová soutěž, tedy přesněji soutěžní 
přehlídka . Organizuje ji Spolek Pianoforte per tutti ve spolu-
práci se ZUŠ Příbor . Vyhlášena je pro klavír sólo, čtyřruční, 
šesti a víceruční hru a hru na dva klavíry . Od většiny sou-
těžních akcí se liší zařazováním do jednotlivých kategorií, 
soutěžící jsou řazeni podle ročníků v ZUŠ, nikoli podle věku . 
Účastnit se mohou i žáci, kteří nestudují na ZUŠ, a vyhlášena 
je i kategorie pro dospělé . Není dána spodní hranice délky 

soutěžního výkonu, repertoár je libovolný . Soutěžící budou 
ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy . Pokud 
vás tato „mininabídka“ zaujala, neváhejte dlouho, v nultém 
ročníku se přehlídky účastnilo na 120 soutěžících . Přihláška 
je již aktivní, uzávěrka přihlášek je 28 . 2 . 2017 . Další potřeb-
né informace naleznete na webových stránkách:
www .soutezpianoforte .cz

Radka Hajšelová

http://www.zusbmpolicka.cz/mladi-a-bohuslav-martinu
http://www.zusbmpolicka.cz/mladi-a-bohuslav-martinu
www.franzschubert.cz
www.soutezpianoforte.cz


 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU          1. číslo / 3. ročník leden 2017
60

XI. Mezinárodní festival mladých pianistů Glubczyce - Polsko

23 . – 26 . května 2017

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích, 1 . a 2 . kategorie 
jsou jednokolové, 3 . kategorie je dvoukolová .

1 . kategorie – do 10 let (narozeni 2007 a mladší)

2 . kategorie - do 12 let (narozeni 2005 a mladší)

3 . kategorie - do 15 let (narozeni 2002 a mladší)

Informace o soutěžním repertoáru, potřebných dokla-
dech a zápisném naleznete na adrese:

http://www .psm .glubczyce .info/page/Regulamin

 Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2017

Mezinárodní soutěž Antona Rubinsteina
International Anton Rubinstein Competition for Piano 2017, Düsseldorf, Německo

Tuto soutěž pořádá Mezinárodní hudební akademie An-
tona Rubinsteina v Düsseldorfu . Soutěž je vyhlašována pro 
smyčcové nástroje a klavír sólo . Pro klavíristy jsou vyhlášeny 
soutěže dvě, a to Piano junior a Piano . Soutěž je dvoukolová . 
První kolo proběhne formou hodnocení nahraného výkonu 
na DVD, videa nebo YouTube .

Piano junior – proběhne ve dnech 19 . – 21 . 5 . 2017

Rozdělena je do dvou kategorií .

Kategorie 10 – 14 let:  

I . kolo – skladby dle volného výběru, délka programu ale-
spoň 15 min . 

II . kolo  – skladby dle volného výběru, délka programu 
15 min .

Kategorie 15 – 19 let:  

I . i II . kolo - skladby dle volného výběru v délce alespoň 
20 min .

Uzávěrka přihlášek 19. 4. 2017

Piano – proběhne ve dnech 26 .–28 . 5 . 2017

Pořadatelé neuvádí limit věku . V I . kole je výběr programu 
libovolný, v délce alespoň 30 min ., opět proběhne formou 
posouzení videonahrávky . II . kolo nepřesáhne 30 min ., vý-
běr skladeb dle výběru kandidáta .

Uzávěrka přihlášek 25. 4. 2017

Další informace naleznete na webu školy:

http://www .rubinstein-akademie .de/en/contests/

http://www.psm.glubczyce.info/page/Regulamin
http://www.rubinstein-akademie.de/en/contests/
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klav ír nickÁ POradna daniela kikt Y

Trocha psychologie neuškodí

Zima si plně užívá své vlády nad 
krajinou, příroda si užívá odpočinku 
a  naše děti si užívají zimních rado-
vánek . Nebudu trhat partu a  vydám 
se dnes trochu si užít na led . Vydám 
se na led hodně tenký, chci vám totiž 
napsat pár slov z oblasti psychologie, 
která zdánlivě nemá s mým oborem nic 
společného . 

Četl jsem kdysi článek, kde se psa-
lo, že odborné znalosti a dovednosti 
tvoří jen 10% předpokladů uplatnění 
se jedince . Mnohem důležitější je prý 
sebevědomí, asertivita, vystupování, 
zevnějšek a tak dále . Ve výše uvedených 
kritériích jsem o sobě nikdy neměl vy-
soké mínění, a tak jsem spoléhal prá-
vě na oněch 10% odborných znalostí . 
Jsou povolání, kde mohu i  jako laik 
celkem obstojně posoudit kvalitu prá-
ce daného odborníka . Pokud si koupím 
nepoživatelný párek, podruhé k tomu 
řezníkovi nepůjdu a je mi celkem jed-
no, jestli je asertivní nebo ne . My, la-
diči a mechanici hudebních nástrojů, 

jsme na tom hůř . Není mnoho lidí, co 
dokážou naši práci správně posoudit 
a v mnoha aspektech se ani objektivně 
posoudit nedá . Je to umělecké řemes-
lo, vkládáme do práce kus sebe, svého 
názoru a vkusu a názory, jak známo, 
jsou různé . 

Vraťme se ale k onomu článku . Bo-
hužel na něm asi trochu pravdy bude . 
Znám jednu filharmonii, která spolu-
pracuje s  ladičem, který patří k  nej-
horším v širokém okolí, a též je znám 
fakt, že při konkurzech třeba na stavbu 
varhan nevyhrají vždy ti nejlepší . 

Proč vám to vlastně píšu? Až si bu-
dete vybírat odborníka na servis vašeho 
klavíru, zkuste přehodnotit svá kritéria . 
Odbornost je v daném případě mno-
hem důležitější než 10% . Váš nástroj se 
vám za to odmění .

Poznámka redakce: pokud by někdo ze 
čtenářů měl jakýkoliv dotaz týkající se 
ladění či údržby klavíru, nebo podnět 
do diskuze na tato témata, obraťte se, 
prosím, na redakci Pianissima. Pan Kik-
ta bude rád na stránkách našeho časo-
pisu na Vaše podněty reagovat.

Veselá historka

Lidé jsou různí a není důvod, proč 
by to nemělo platit i o zákaznících . Jsou 
takoví, co vám zavolají, požádají o na-
ladění klavíru a sami vám určí termín . 
Pokud v danou dobu (drze) nemáte čas, 
nesou to velmi nelibě . Jiní, než vůbec 
vysloví svůj požadavek, se několikrát 
ujistí, jestli neobtěžují . 

Jednou mi zavolala paní a po dlou-
hém úvodu mne požádala o naladění 
pianina . Navrhnul jsem jí termín, do-
mluvili jsme se a já se začal loučit . Paní 
se mne začala vyptávat, co k práci po-
třebuji . Zajímala ji každá podrobnost 
snad včetně mé oblíbené značky piva . 
Zdála se mi být velmi nervózní, proto 

jsem chtěl vnést do rozhovoru trochu 
odlehčení . Povídám: „Paní, celkem nic 
nepotřebuji, všechno si přinesu, o nic 
se nemusíte starat, jenom ta husa ať je, 
prosím, do křupava s takovou tou zla-
tou kůrčičkou .“

V  domluvenou dobu jsem dorazil 
na danou adresu a  zazvonil . Už na 
chodbě jsem ucítil krásnou vůni . Pro-
hodil jsem něco o tom, že paní musí 
být dobrá kuchařka, když to u ní tak 
krásně voní . Ona na to, že to je ta husa, 
co na mne čeká . Můj mozek má jednu 
nepěknou vlastnost, že někdy prostě 
vyhodí ERROR a vypne . Přesně to se 
stalo . Chvíli jsem tam jen tak stál a pak 

jsem udělal tu největší hloupost, jakou 
jsem udělat mohl . Začal jsem jí vysvět-
lovat, že to byl vtip a já žádnou husu 
nepotřebuji . Na zklamání, které jsem 
viděl v jejich očích, nikdy nezapomenu . 
Umím si lehce představit, jak se paní 
několik dní strachovala, jestli bude její 
husa pro mistra dost dobrá a pak…

Co dodat? Jednu porci husy jsem si 
samozřejmě dal, byla fantastická, ale 
paní jsem zklamal . Snad jsem dobrý 
„fachman“, snad i jako člověk mám jis-
té kvality, ale psycholog tedy rozhodně 
nejsem .

Daniel Kikta
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Předvánoční setkání v Metodickém centru
10. prosince 2016

Koncert „Obdarování posluchačů MC mladými klavíristy“. - 
Marek Legát (ZUŠ Oskara Nedbala Tábor)

Koncert „Obdarování posluchačů MC mladými klavíristy“ - 
Kamila Ozerová (Konzervatoř Brno)

prof. Alena Vlasáková a prof. Alena 
Veselá na prosincovém MC

Beseda s významným hostem - prof. Alena 
Veselá - Z rejstříků paměti a naplněných vizí

Na články z tohoto inspirujícího dne v Metodickém centru 
se můžete těšit v dalším čísle Pianissima.
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Na tvorbě 1. čísla 3. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: 

autoři článků: 
MgA. Lucie Halíček Czajkowská, PGAD, MgA. Martin Fišl, BcA. Marcela Gajdošová, BcA. Radka Hajšelová, Mgr. Věra 
Chmelová, Ph.D., Jana Jarošová, doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., Mgr. Ludmila Keršnerová, Daniel Kikta, Arnoštka Machu-
rová, BcA. Miluše Mimrová, Mgr. Emília Psotová, Mgr. BcA. Miroslava Raková, Marcela Slaná, MgA. Eva Suchánková, 
BcA. Bc. Pavel Valvoda, MgA. Viktor Vojnovič, BcA. Bc. Koloman Zachar, Mgr. Blanka Zedníková, BcA. Taťána Zemenová 
grafická úprava: David Rak
korektury textů: Mgr. Jana Lišková Kvochová, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., Mgr. BcA. Miroslava Raková
soutěže a propagace pp: BcA. Radka Hajšelová
hlavní poradce a odborná pomoc: prof. MgA. Alena Vlasáková

Fotografie na titulní straně: Amálie Vlčková (ZUŠ Orchidea Brno) na koncertě „Obdarování posluchačů MC mladými kla-
víristy“ v aule HF HAMU 10. 12. 2016

Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: www.pianissimo.cz

Uzávěrka 2. čísla 3. ročníku časopisu Pianissimo je 28. února 2017.

Kontaktní emailová adresa do redakce pp: rakova.m@pianissimo.cz

Představení nové učení pomůcky NOTOVADLO - paní učitelka 
Linda Horňáková

Představení nové učební pomůcky pro výuku rytmu STAVEBNICE - paní 
učitelka BcA. Petra Zíková

Přednáška doc. Jana Jiraského o klavírních 
skladbách Bedřicha Smetany
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