Z hudebních výročí (říjen–prosinec 2013)

Přes vysokou odbornou úroveň obsahu je
text publikace velmi přehledný, srozumitelný,
jasně formulovaný a zároveň čtivý. Původní
učebnice F. Sedláka se přepracováním posunula k moderní, obsáhlé, přehledně strukturované a v interdisciplinárním záběru
vytvořené monografii, která poslouží jak
studentům a doktorandům oboru hudební
výchova nebo hudební věda, tak i široké čtenářské veřejnosti zájemců o hudební umění
a hudební psychologii.

Petra Bělohlávková

—

Hlasová výchova součástí učebnice foniatrie
Miluše Obešlová
V roce 2011 vyšla v nakladatelství Tobiáš
(Havlíčkův Brod) publikace královéhradeckého lékaře-foniatra MUDr. J. Dršaty a kol.
Foniatrie – hlas, jako první díl z plánované
trilogie Foniatrie (edice Medicína hlavy
a krku – Hlas, Sluch, Řeč). Jedná se o nejnověji zpracovanou učebnici foniatrie obohacenou o nové vztahy zejména k hlasové
pedagogice. Setkáváme se zde se značným
zesílením významu hlasové výchovy, a to
zejména ve vztahu k léčbě, nápravě a prevenci hlasových poruch. Na vzniku této práce
se podílela celá řada významných osobností
z různých foniatrických pracovišť z České
i Slovenské republiky a odborníci z dalších
pracovišť (Výzkumné centrum hudební
akustiky AMU, Přírodovědecká fakulta
UP Olomouc, Hlasové a sluchové centrum,
Medical Healthcom Praha, Hudební katedra
PedF Univerzity Hradec Králové a mnoho
dalších).
Cílem práce bylo uceleně, přehledně
a především mezioborově zpracovat problematiku lidského hlasu, zejména obohatit
obzor lékařů-foniatrů o nové vztahy oboru
foniatrie především k hlasové pedagogice,
k operačním postupům a profesní medicíně. Práce, která má celkem 321 stran, je
rozčleněna do sedmi kapitol. Po úvodních
informacích o hlase, jeho významu a vývoji
oboru foniatrie je jako první zařazena kapitola o klinické anatomii a fyziologii hlasotvorného ústrojí, kde jsou podány informace
o hlasotvorném ústrojí, skeletu hrtanu, jeho
svalech, cévách, rezonančních prostorech,
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o dolních cestách dýchacích, funkci hrtanu,
hlasotvorbě a vývoji hlasu. Druhá kapitola
je věnována vyšetření hlasu. Zde se čtenář
seznámí se základním foniatrickým vyšetřením, optickým vyšetřením hlasu, dále
s akustickými a dalšími metodami vyšetření
hlasu a dokonce se zásadami vyšetření uměleckého hlasu. Třetí kapitola se věnuje léčbě
hlasových poruch. Tato část obsahuje nejen
konkrétní postup hlasové rehabilitace a reedukace, ale seznamuje i s hlasovou výchovou
a hlasovou pedagogikou, vztahem hlasové
výchovy a kultivace lidského hlasu či se zpěvními styly. Součástí kapitoly je i pojednání
o fyzikální léčbě a balneoterapii, psychoterapii u hlasových poruch nebo o používaných
lécích ve foniatrii. Závěr kapitoly je věnován
obecných principům chirurgické léčby hlasových poruch, a tím je připraven prostor
pro čtvrtou kapitolu, která se věnuje organickým hlasovým poruchám. Popsány jsou
vývojové vady, traumatické poškození hlasu,
zánětlivá onemocněních hrtanu, dále jsou
zařazeny často se vyskytující poruchy, jako
hlasivkový polyp, hlasivkové uzlíky apod.
(pod názvem benigní hrtanové léze). Závěr
kapitoly je věnován onkologické problematice ve foniatrii. Pátá kapitola přináší komplexní pojetí funkčních poruch hlasu, jako
např. poruchy hybnosti hlasivek, poruchy
hlasového napětí či psychogenní poruchy
hlasu. Šestá kapitola je věnována onemocněním hlasu, která jsou spojena s profesí
a uměleckým projevem. Jsou představeny
nejčastější komplikace u uměleckého hlasu

a zároveň i posudkové a medicínsko-právní
aspekty výskytu hlasových poruch. Poslední
kapitola je věnována výhradně zdravotnickému personálu, zejména zdravotním
sestrám a jejich povinnostem v rámci ambulantní foniatrické léčby či v rámci péče
o hospitalizované pacienty. Závěr práce
pak obsahuje důležitá poučení, k nimž autor knihy dospěl při sestavování celé práce.
Ačkoli je text knihy velice odborný, na konci
každé kapitoly je shrnutí, které je stručné
a srozumitelné i pro nelékařskou veřejnost.
Práce je velmi dobře a přehledně členěná,
doplněná názornými vyobrazeními, barevnými fotografiemi, grafy, tabulkami, záznamy z magnetické rezonance, praktickou
ukázkou hlasové reedukace na přiloženém
DVD a zejména seznamem další literatury
k tématu každé kapitoly.
Tuto práci považuji za nejkomplexněji
pojatou problematiku hlasových poruch
a jejich léčby či nápravy. Z toho důvodu ji doporučuji i studentům pedagogických fakult
jako základní studijní literaturu pro problematiku hlasových poruch a jejich nápravy.
—

1. 10. – Jitka Ludvová, 70. výročí narození české
muzikoložky (1943)
3. 10. – František Pícha, 120. výročí narození českého skladatele, folkloristy a pedagoga (1893–1964)
10. 10. – Giuseppe Verdi, 200. výročí narození
italského skladatele (1813–1901)
11. 10. – Édith Piaf (vl. jm. Édith Giovanna
Gassion), 50. výročí úmrtí francouzské šansoniérky
(1915–1963)
12. 10. – Johann Ludwig Krebs, 300. výročí narození německého varhaníka a skladatele (1713–1780)
17. 10. – Ivo Stolařík, 90. výročí narození českého
muzikologa, etnografa a pedagoga (1923–2010)
18. 10. – Charles Gounod, 120. výročí úmrtí francouzského skladatele (1818–1893); Milan Šlechta,
90. výročí narození českého varhaníka a pedagoga
(1923–1998)
22. 10. – Pablo Casals, 40. výročí úmrtí katalánského violoncellisty a dirigenta (1876–1973)
23. 10. – Miroslav Hlaváč, 90. výročí narození českého skladatele (1923–2008)
24. 10. – Tito Gobi, 100. výročí narození italského
operního pěvce (1913–1984)
25. 10. – Karel Valdauf, 100. výročí narození českého kapelníka a skladatele (1913–1982)
30. 10. – Imre Kálmán, 60. výročí úmrtí maďarského skladatele (1882–1953)

***

6. 11. – Petr Iljič Čajkovskij, 120. výročí úmrtí
ruského skladatele (1840–1893)
8. 11. – Adolf Piskáček, 140. výročí narození českého skladatele, sbormistra, dirigenta, pedagoga
a publicisty (1873–1919)
12. 11. – Alexander Porfirjevič Borodin, 180. výročí narození ruského skladatele (1833–1887)
13. 11. – František Pospíšil, 80. výročí narození
českého houslisty, dirigenta a pedagoga (1933)
14. 11. – Friedrich Wilhelm Zachow, 350. výročí
narození německého varhaníka, skladatele a pedagoga (1663–1712)
18. 11. – Alois Hába, 40. výročí úmrtí českého skladatele, teoretika a pedagoga (1893–1973)
21. 11. – Alena Míková, 85. výročí narození české
operní pěvkyně (1928)
22. 11. – Benjamin Britten, 100. výročí narození anglického skladatele, dirigenta a klavíristy
(1913–1976)
23. 11. – Krzysztof Penderecki, 80. výročí narození
polského skladatele, dirigenta a pedagoga (1933)
26. 11. – Jan Zach, 300. výročí narození českého
skladatele a varhaníka (1713–1773)
27. 11. – Ivan Vojtěch, 85. výročí narození českého
muzikologa, pedagoga a editora (1928); Bohuslav
Vítek, 70. výročí narození českého muzikologa a pedagoga (1943)
29. 11. – Claudio Monteverdi, 370. výročí úmrtí
italského skladatele (1567–1643)
30. 11. – Charles-Valentin Alkan (Morhange),
200. výročí narození francouzského klavírního
virtuosa a skladatele (1813–1888)

1. 12. – Ferdinando Bertoni, 200. výročí úmrtí
italského skladatele a varhaníka (1725–1813); Jan
Evangelista Kypta, 200. výročí narození českého
kantora, regenschoriho a skladatele (1813–1868)
2. 12. – Maria Callas, 90. výročí narození americké
operní pěvkyně řeckého původu (1923–1977)
3. 12. – Anton Webern, 130. výročí narození
rakouského skladatele, dirigenta a pedagoga
(1883–1945)
6. 12. – Henryk Mikołaj Górecki, 80. výročí narození polského skladatele a pedagoga (1933–2010)
7. 12. – Pietro Mascagni, 150. výročí narození italského skladatele a dirigenta (1863–1945); Stanislav
Bohadlo, 60. výročí narození českého muzikologa
a pedagoga (1953)
11. 12. – Hector Berlioz, 210. výročí narození francouzského skladatele (1803–1869)
18. 12. – Winfried Zillig, 50. výročí úmrtí německého skladatele, dirigenta a hudebního teoretika
(1905–1963)
20. 12. – Jozef Kresánek, 100. výročí narození
slovenského muzikologa, hudebního teoretika,
skladatele a pedagoga (1913–1986)
24. 12. – Libuše Márová, 70. výročí narození české
operní pěvkyně a pedagožky (1943)
28. 12. – Paul Hindemith, 50. výročí úmrtí německého skladatele, violisty, dirigenta, hudebního
teoretika a pedagoga (1895–1963)
29. 12. – Karel Sabina, 200. výročí narození českého básníka, prozaika a libretisty (1813–1877)
—

PALKOVSKÁ, J. Academic educational studies in musical instrumental interpretation.

BORŮVKA, T. The Present Day of Hradec
Králové Musical Youth

PECHÁČEK, S. Children's choral works of
Miloslav Kabeláč

The paper contents complete information
about the university study program Playing
the Instrument at the Faculty of Education,
Charles University in Prague. The author
describes context of the program with preliminary preparation, possibilities during
the study and opportunities of graduates.

The first part of the article introduces the
organization of the Musical Youth and focuses on the Hradec Králové Musical Youth.
The second part processes a questionnaire
research which had been carried out in order
to examine, describe and evaluate the current
state of the Hradec Králové Musical Youth
civic society.

The author briefly describes the most important events of Kabeláč´s life. He brings survey
of his choral cycles for children and his arrangements of folk songs including their edition and the first performance. At the end, he
characterizes the composer´s original style.

***
1. 11. – Josef Hála, 85. výročí narození českého
klavíristy a cembalisty (1928)
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