Z hudebních výročí (říjen–prosinec 2014)

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze
nabízí

Petra Bělohlávková
1. 10 – Miloš Schnierer, 80. výročí narození
českého muzikologa a pedagoga (1934)
2. 10. – František Ignác Antonín Tůma,
310. výročí narození českého skladatele, varhaníka,
kapelníka a pedagoga (1704–1774, 30. 1. – 240. výročí narození)
3. 10. – Vilém Blodek, 180. výročí narození
českého skladatele, flétnisty, klavíristy, sbormistra
a pedagoga (1834–1874, 1. 5. – 140. výročí úmrtí)
10. 10. – Albín Mašek, 210. výročí narození
českého varhaníka a skladatele (1804–1878);
Henrich Gustavovič Nejgauz, 50. výročí úmrtí
ukrajinského klavíristy a pedagoga německého
původu (1888–1964); František Pícha, 50. výročí úmrtí českého skladatele, pedagoga
a folkloristy (1893–1964); Ondřej Havelka,
60. výročí narození českého herce, operního
režiséra a zpěváka (1954)
14. 10. – Karel Plicka, 120. výročí narození
českého folkloristy, fotografa, kameramana,
scénáristy, režiséra a pedagoga (1894–1987)
17. / 18. 10. – Viktor Ullmann, 70. výročí
úmrtí rakousko-českého skladatele, klavíristy
a dirigenta (1898–1944); Hans Krása,
70. výročí úmrtí česko-německého skladatele
(1899–1944); Pavel Haas, 70. výročí úmrtí
českého skladatele a pedagoga (1899–1944)
19. 10. – František Pivoda, 190. výročí narození
českého hudebního pedagoga a kritika (1824–
1898)
20. 10. – Josef Proksch, 150. výročí úmrtí
českého klavírního pedagoga, metodika
a hudebního teoretika (1794–1864, 4. 8. –
220. výročí narození); Charles Edward Ivez,
140. výročí narození amerického skladatele
(1874–1954, 19. 5. – 60. výročí úmrtí)
22. 10. – Jean-Marie Leclair, 250. výročí úmrtí
francouzského skladatele a houslisty (1697–
1764)
23. 12. – Dezider Kardoš, 100. výročí narození
slovenského skladatele a pedagoga (1914–
1991)
24. 10. – David Fjodorovič Oistrach, 40. výročí
úmrtí ruského houslisty (1908–1974)
25. 10. – Alexandr Tichonovič Grečaninov,
150. výročí narození ruského skladatele (1864–
1956)
26. 10. – Hans Leo Hassler, 450. výročí narození
(křtu) německého skladatele a varhaníka (1564–
1612); Johan Helmich Roman, 320. výročí
narození švédského skladatele a hudebního
teoretika (1694–1758)
28. 10. – Emanuel Chvála, 90. výročí úmrtí
českého skladatele, hudebního publicisty a kritika (1851–1924)
29. 10. – Václav Bernášek, 70. výročí narození
českého violoncellisty a pedagoga (1944)
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31. 10. – Leonardo Leo, 270. výročí úmrtí italského operního skladatele, varhaníka, kapelníka
a pedagoga (1694–1744, 5. 8. – 320. výročí
narození); Josef František Munclingr, 60. výročí úmrtí českého operního pěvce, operního režiséra a pedagoga (1888–1954);
Jana Koubková, 70. výročí narození české jazzové
zpěvačky (1944)
***
3. 11. – Karel Konrád, 120. výročí úmrtí
českého teologa a hudebního historika (1842–
1894)
4. 11. – Gabriel Fauré, 90. výročí úmrtí
francouzského skladatele (1845–1924)
5. 11. – Hans Sachs, 520. výročí narození
německého obuvníka, meistersingera, básníka
a dramatika (1494–1576)
6. 11. – Adolphe (Antoine-Joseph) Sax,
200. výročí narození belgického hudebníka
a výrobce hudebních nástrojů (1814–1894,
7. 2. – 120. výročí úmrtí)
10. 11. – Samuel Capricornus (Samuel
Friedrich Bockshorn), 350. výročí úmrtí
českého skladatele, kapelníka a pedagoga
(1628–1664); Otakar Bradáč, 140. výročí
narození českého skladatele, varhaníka,
sbormistra a hudebního pedagoga (1874–1924,
11. 1. – 90. výročí úmrtí)
13. 11. – Jiří Herold, 80. výročí úmrtí českého
violisty a pedagoga (1875–1934)
14. 11. – Václav Hause, 250. výročí narození
českého kontrabasisty, houslisty a pedagoga
(1764–1847); Karel František Rafael, 150. výročí
úmrtí českého kontrabasisty a skladatele (1795–
1864); František Vrána, 100. výročí narození
českého klavíristy, varhaníka a skladatele (1914–
1975); Leonid Borisovič Kogan, 90. výročí
narození ruského houslisty (1924–1982)
15. 11. – Jarmila Krátká, 80. výročí narození
české operní a operetní pěvkyně a pedagožky
(1934)
17. 11. – Jan Novák, 30. výročí úmrtí
českého skladatele a klavíristy (1921–1984);
František Malotín, 85. výročí narození českého flétnisty a pedagoga (1929)
19. 11. – Josef Bartovský, 50. výročí úmrtí
českého skladatele a pedagoga (1884–1964,
3. 12. – 130. výročí narození)
20. 11. – Anton Rubinstein, 120. výročí
úmrtí ruského klavíristy, skladatele a dirigenta
(1829–1894); Alexander Moyzes, 30. výročí
úmrtí slovenského skladatele a pedagoga
(1906–1984)
22. 11. – Jan Ludvík Lukes, 190. výročí narození českého operního pěvce a pedagoga (1824–
1906)
23. 11. – Pavel Dědeček, 60. výročí úmrtí českého
dirigenta, sbormistra a pedagoga (1885–1954)
24. 11. – Václav Štěpán, 70. výročí úmrtí českého klavíristy, muzikologa, hudebního

estetika a publicisty (1889–1944); Alfred
Garijevič Schnittke, 70. výročí narození ruského skladatele německého původu (1934–1998)
25. 11. – Jan Šoupal, 50. výročí úmrtí českého
skladatele, sbormistra a pedagoga (1892–1964)
27. 11. – Guillaume Dufay, 540. výročí úmrtí
franko-vlámského skladatele a hudebního
teoretika (1397–1474)
29. 11. – Giacomo Puccini, 90. výročí úmrtí
italského operního skladatele (1858–1924)
***
2. 12. – Ondřej Horník, 150. výročí narození
českého skladatele, varhaníka, regenschoriho,
pedagoga a sběratele hudebnin a hudebních
nástrojů (1864–1917)
3. 12. – Irving Fine, 100. výročí narození
amerického skladatele a pedagoga (1914–1962)
6. 12. – Nikolaus Harnoncourt, 85. výročí
narození rakouského dirigenta (1929);
Milan Dvořák, 80. výročí narození českého
skladatele, jazzového klavíristy a pedagoga
(1934)
8. 12. – James Galway, 75. výročí narození
irského flétnisty (1939)
9. 12. – Karel Josef Barvitius, 150. výročí
narození českého hudebního nakladatele
(1864–1937); Václav Marel, 50. výročí úmrtí
českého skladatele a pedagoga (1904–1964,
18. 7. – 110. výročí narození)
15. 12. – Alton Glenn Miller – 70. výročí úmrtí
amerického jazzového hudebníka, kapelníka,
skladatele a trombonisty (1904–1944, 1. 3. –
110. výročí narození)
16. 12. – Hanuš Svoboda, 50. výročí úmrtí
českého skladatele a pedagoga (1876–1964)
17. 12. – Giedré Lukšaité-Mrázková, 70. výročí narození české cembalistky, varhanice
a pedagožky (1944)
20. 12. – Josef Proksch, 150. výročí úmrtí českého klavírního pedagoga, metodika a hudebního
teoretika (1794–1864, 4. 8. – 220. výročí
narození); André Jolivet , 40. výročí úmrtí
francouzského skladatele (1905–1974)
21. 12. – Josef Říha, 80. výročí narození
českého hudebního pedagoga a sbormistra
(1934–1914); Michael Tilson Thomas,
70. výročí narození amerického dirigenta,
klavíristy a skladatele (1944)
23. 12. – Dezider Kardoš, 100. výročí narození
slovenského skladatele a pedagoga (1914–1991)
30. 12. – Dmitrij Borisovič Kabalevskij,
110. výročí narození ruského skladatele (1904–
1987)
31. 12. – Sylvie Bodorová, 60. výročí narození
české skladatelky (1954)
—

Studium sbormistrovství

Cílem studijního oboru Sbormistrovství
(v kombinaci s oborem Hudební výchova)
je příprava budoucích sbormistrů pro vedení pěveckých sborů všech typů, včetně
chrámových.
Povinný základ tříletého bakalářského
a navazujícího dvouletého magisterského
studia tvoří předměty, které vytvářejí základní dirigentské dovednosti (Základy
taktovací techniky, Řízení sboru – práce
s partiturou, Příprava sbormistrovských výkonů), rozvíjejí instrumentální
a pěvecko-intonační připravenost (Hra
sborových partitur, Hra z listu, Hra a doprovod písní na klavír, Sluchová analýza,
Ansámblová praxe, Sborová praxe) a v neposlední řadě rozšiřují teoretické a historické vědomosti (Dějiny sborového zpěvu,
Sborová literatura, Estetika sborové interpretace, Liturgická praxe). V magisterském
studiu je pak větší důraz položen na metodiku práce s pěveckým sborem, metodiku
hlasové výchovy, prezentaci hudby na koncertech pro děti a mládež. Podrobně www.
sbormistrovstvi.cz
V rámci povinně volitelných předmětů
má student možnost zaměřit se na různé
oblasti sbormistrovské práce: pěveckou
(Komorní sbor), instrumentální (Hra
na kytaru, na varhany, na elektronické
hudební nástroje, Hra generálbasu), dirigentskou (Základy orchestrálního dirigování, Sbormistrovské praktikum)
a kompoziční (Základy aranžování).
Z dalších volitelných předmětů nabízíme
např.: Pravoslavná hudba, Etnická hudba
a etnomuzikologie atd. Některé předměty
je možné také studovat v anglickém jazyce.
Pro zájemce o studium oborů Hudební
výchova – Sbormistrovství uspořádá katedra hudební výchovy přípravný kurz zaměřený na rozvoj taktovacích, pěveckých,
intonačních a instrumentálních dovedností
v rozsahu potřebném pro úspěšné zvládnutí
talentové přijímací zkoušky. Přesné termíny
včetně konkretizace náplně jednotlivých
bloků naleznete na webových stránkách
KHV www.pedf.cuni.cz/khv.
Termín podání přihlášky pro akademický
rok 2015/2016: 28. 2. 2015
Talentové přijímací zkoušky: v rozmezí
21. 4.–24. 4. 2015

Náhradní termín talentových zkoušek:
v rozmezí 5. 5.–6. 5. 2015
Požadavky k přijímacím zkouškám
naleznete na adrese: https://is.cuni.cz/
studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=8740&fakulta=11410
Více všeobecných informací o studiu
na PedF UK v Praze získáte na adrese:
www.pedf.cuni.cz.
Poznámka: Obor Hudební výchova lze
studovat také v kombinaci s obory Český
jazyk, Anglický jazyk a Hra na nástroj
(klavír nebo housle).
Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň základní školy
a pro školy střední

Obsah: absolvování všech disciplín stanovených učebním plánem pro magisterské
studium Hudební výchovy, včetně oborové
didaktiky
Vstupní požadavky: absolventi VŠ s pedagogickým zaměřením
Získaná kvalifikace: aprobace k výuce
předmětu Hudební výchova na ZŠ a SŠ

Délka kurzu: 3 roky (6 semestrů), bloková
výuka 1–2 týdny v každém semestru
Předpokládané zahájení: září 2015
Cena za 1 studijní rok: 9 100,– Kč
Další informace naleznete na adrese:
http://www.repix.org/khvweb/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=104&Itemid=64
Hudební výchova
pro učitele mateřských a základních škol

Obsah: prohloubení hudebního vzdělání,
zvláště praktických hudebních dovedností
učitelů MŠ a ZŠ (improvizace klavírních
doprovodů, hlasová a hudebně pohybová
výchova, hra na Orffovy hudební nástroje
a na zobcovou flétnu). Kurz zároveň poskytuje přípravu na přijímací zkoušky na obor
Učitelství pro MŠ.
Délka kurzu: 1 semestr, bloková výuka
5 hodin dvakrát do měsíce, pátek odpoledne
Předpokládané zahájení: únor 2015
Cena za celý kurz: 3 100,– Kč
Další informace naleznete na adrese: http://
www.repix.org/khvweb/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=105&Itemid=64
—

AbstractS
PALKOVSKÁ, J., Carl Philipp Emanuel Bach – 300th
Anniversary of his Birth
The lecture deals with an important figure in European music, C. P. E. Bach, on the occasion of the 300th anniversary
of his birth. It discusses his influence on the development
of European music, especially on piano performance and
piano teaching. It refers to his compositional legacy in works
devoted to keyboard instruments. It gives reasons for the
use of the fortepiano as the ideal instrument for the performance of his works. It recalls the important musical composers of the classicist and romantic periods whose work
was inspired by that of C. P. E. Bach. It includes a short CV.
Keywords: C. P. E. Bach, piano performance, compositions, teaching.
Doc. MgA. Jana Palkovská, Music Department, Faculty
of Education, Charles University in Prague,
e-mail: jana.palkovska@pedf.cuni.cz
STEVANOVIĆ, E. 31st Conference of the International
Society for Music Education (ISME)
The paper reports on the progress of the 31st Conference
of the International Society for Music Education, which
was held from 20 to 25 July 2014 in Brazil. The author
of this contribution represented the Czech Republic here
and reported on “Performance Anxiety, Self-Esteem, SelfEfficacy and Attitudes towards Performance”.
Keywords: ISME, music pedagogy, music education, research in music education.

MgA. Ena Stevanović, Music Department, Faculty of Education,
Charles University in Prague,
e-mail: ena_stevanovic@yahoo.com.
BURGROVÁ, K. Concerts for Children and Youth, an important part of music education
This essay deals with problems of didactic interpretation of music
respectively presentation of music in the context of concerts for
children and young people. As part of this contribution some
results of the bilateral project “Action Österreich – Slowakei”
are published.
Keywords: reception music, teaching interpretation, concert.
Mgr. Katarína Burgrová, PhD., Department of Music and Art
Education, The Faculty of Education, University of Presov in
Presov, e-mail: katarina.burgrova@unipo.sk
DLOUHÝ, R. Accordion Education in the Czech Republic
The article is a brief summary of the accordion education in the
Czech Republic. It describes history of accordion education, as
well as its possibilities in the present. Teaching is now underway
at art schools and conservatories, interest is smaller than in the
past. Teaching at universities currently does not exist.
Keywords: accordion, music education, statistics, history of accordion education.
Mgr. Radek Dlouhý, DiS., Ph.D. Studdy Programme, Department
of Music, Faculty of Education, Charles University in Prague,
e-mail: rdlouhy@email.cz
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