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Zvolením za sídelní město císaře Rudolfa II. 
se Praha stala jedním ze tří kulturních cen-
ter Evropy. Takového postavení české země 
poprvé (a do začátku osmdesátých let 16. sto-
letí také naposledy) dosáhly za vlády Karla 
IV. Společným jmenovatelem je klíčová role 
obou císařů. Oba patřili k nejvzdělanějším 
panovníkům své doby, oba byli vášnivými 
sběrateli a v neposlední řadě osobně inici-
ovali energický nástup uměleckých aktivit 
(jak v architektuře a výtvarných oborech, tak 
i v hudbě), ale i rozvoj vědy. Zálibu v umění 
a vědě zdědil Rudolf II. po svém otci, císaři 
Maxmilianovi II. Velký vzor našel i ve svém 
strýci, španělském králi Filipu II., na jehož 
dvoře pobýval osm let. Vášnivým sběrate-
lem byl i další Rudolfův strýc, Ferdinand 
Tyrolský. 

Brzy poté, co se Rudolf II. stal císařem 
Svaté říše římské německého národa, 
se  projevil jeho zájem o  umění. Po  otci 
Maxmiliánovi II. převzal nejen vládu, ale 
i umělce (z nich byl nejproslulejší Giuseppe 
Arcimboldo), kteří působili na jeho dvoře. 
Zanedlouho se však ukázalo, že vkus a ori-
entace Rudolfa II. byly odlišné. Postupně 
tak přicházeli malíři a sochaři z Nizozemí 
a  z  Německa (Bartolomeus Spranger, 
Adrian de Vries, Hans von Aachen, Josef 
Heintz st., Roelandt Savery, Pietr Stevens 
ad. ). Výsledkem nesporné umělecké kva-
lity „dvorského ateliéru Rudolfa II.“ bylo, 
že rudolfínská Praha se stala vedle Itálie 
a Fontainebleau (letní sídlo francouzského 
krále Františka I.) jedním ze tří hlavních 
center evropského manýrismu.

Zatímco věhlas a  mimořádná kvalita 
dvorských malířů a sochařů Rudolfa II. je 
všeobecně známá, povědomí o neméně vě-
hlasné rudolfínské kapele a proslulých skla-
datelích, kteří v ní působili, je minimální. 
Přitom kapela patřila k největším a nejvý-
znamnějším hudebním tělesům v Evropě 
a pyšnila se řadou významných skladatelů 
nizozemského či italského původu. Jedním 
z nich byl i  Jacobus de Kerle (asi 1532–
1591), který vstoupil do služeb Rudolfa II. 
roku 1582, tedy záhy po  jeho přesídlení 
do  Prahy. Nejproslulejší z  nizozemských 
mistrů, Philippe de Monte (1521–1603), 
byl v letech 1568 až 1603 členem a posléze 
kapelníkem císařské habsburské kapely (nej-
prve ve Vídni na dvoře Maxmiliána II., pak 
v Praze u Rudolfa II.). Vzhledem k zaměření 

tohoto medailonku není bez zajímavosti, že 
od roku 1599 až do císařovy smrti (1612) pů-
sobil na dvoře Rudolfa II. i Kryštof Harant 
(od roku 1601 dokonce jako císařský rada 
a komorník), musel tedy Philippa de Monte 
a jeho hudbu znát. 

Bartolomeus Spranger (1546–1611) byl 
nesporně dominantní osobností dvorského 
okruhu Rudolfa II. Do jeho služeb vstoupil 
hned po inauguraci Rudolfa II. jako císaře 
– tedy ještě ve vídeňské fázi jeho vlády. Jeho 
klíčová role mezi dvorskými malíři Rudolfa 
II. se  ještě výrazně posílila po přesídlení 
císařského dvora do Prahy. Osobitost jeho 
vyzrálého stylu osmdesátých let demonstruje 
obraz Salmakis a  Hermafroditos (viz též 
Hv 2013/č. 1, příloha 4, obr. 1). 

Patří k typu statických kompozic, které měl 
Spranger v  oblibě v  osmdesátých letech 
16.  století. Dynamickým akcentem jinak 
statické kompozice vyvažujících se diago-
nál je proporčně i tvarově deformovaná po-
stava Salmakis v až afektovaně působícím 
šroubovitém pohybu, který je pro manýri-
smus charakteristický. Ve  srovnání s ply-
nule rozvíjeným „homofonním“ tvarem 
Parmigianinovy Madony s dlouhým krkem 
(Hv 2013/č. 2, 2. strana obálky, obr. 4) je po-
stava Salmakis jako „kontrapunkt“ vzájemně 

se prolínajících tělesných článků, umocněný 
kontrasty světla a stínu. 

V jiných obrazech na námět Ovidiových 
Proměn, např. v plátně Herkules, Omfalé 
a kentaur Nessus (mezi 1580–1585), se dra-
matický kontrapunkt tvarů uplatňuje 
i v dynamicky vypjaté kompozici rozvíjející 
se  spirály, předjímající obdobné kompo-
ziční schéma Rubensových obrazů. Změnila 
se i barevná harmonie, která sice zůstává to-
nální, ale prosvětlením barevné škály a ener-
gickými barevnými akcenty se zvýrazňuje.

Obdobné postavení mezi českými sklada-
teli v době vlády Rudolfa II. měl Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621). 
Při posuzování jeho role v českém hudeb-
ním životě na přelomu 16. a 17. století záleží 
na kontextu srovnání: zda vycházíme z kon-
frontace s domácími skladateli z okruhu li-
terátských bratrstev (např. Jiří Rychnovský, 
Pavel Sprongopeus Jistebnický ad.), nebo 
s nizozemskými, příp. italskými autory spoje-
nými s rudolfínskou kapelou (již zmíněnými 
Philippem de Monte či Jacobem de Kerle 
ad.). Je obrovská škoda, že při vyřizování 
pozůstalosti po popravě Kryštofa Haranta 
se z notových záznamů jeho skladeb docho-
valy pouze čtyři: pětihlasá parodická mše 
Missa super Dolorisi martir, šestihlasé mo-
teto Qui confidunt in Domino z roku 1598, 
pětihlasé moteto Maria kron, die Engel 
schon (1604) a čtyřhlasá píseň. I tento ne-
patrný zlomek jeho tvorby je přesvědčivým 
svědectvím výjimečného talentu a technické 
virtuozity.

Nesporným vrcholem dochované tvorby 
Kryštofa Haranta je již zmíněná pětihlasá 
mše Missa super Dolorisi martir podle 
stejnojmenného chromatického madrigalu 
Lucy Marenzia Dolorisi martir. Parodická 
mše byla v 16. století velmi oblíbená. Její 
podstatou bylo variování vybraných motivů 
ze skladby – většinou madrigalu – jiného 
autora. V reprodukované notové ukázce za-
čátku Gloria z Missa super Dolorisi martir 
(Hv 2013/č.1, příloha 4, obr. 3) je variovaná 
melodie z Marenziova madrigalu v sopránu. 
Harantův důsledně propracovaný kontra-
punkt pěti hlasů připomíná již naznačený 
kontrapunkt tvarů v Sprangerových obra-
zech. A zde je vhodné se vrátit k možnému 
vliv Philippa de Monte, s kterým byl Kryštof 
Harant v  kontaktu na  dvoře Rudolfa  II. 
To, že Kryštof Harant převzal „model“ 

RUDOLFINSKÝ MANÝRISMUS A ČESKÁ POZDNĚ RENESANČNÍ HUDBA
BARTOLOMEUS SPRANGER A KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC
Jaroslav Bláha

od Marenziho, ještě neznamená, že by z něj 
stylově vycházel. Monte byl mistrem paro-
dické mše, a Kryštof Harant jeho mše mohl 
znát. 

Jestliže kontrapunktické mistrovství 
Kryštofa Haranta z  Polžic a  Bezdružic 
můžete vyčíst z notové ukázky, pak o jeho 
zvukové podobě svědčí hudební ukázka 
šestihlasého moteta Qui confidunt in 
Domino. Naleznete ji na internetové adrese 
www.youtube.com/watch?v=VoW_-Xd43rw.

— 

Bartolomeus Spranger: 
Salmakis a Hermafroditos, olej na plátně, 
110 × 81cm. Kunsthistorisches Museum, 
Vídeň
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UNIVERZITNÍ PEDAGOGICKÁ STUDIA 
V OBORU NÁSTROjOVé INTERPRETACE
Jana Palkovská

Za  dobu existence tohoto studijního 
oboru ukončilo svá studia téměř 150 ab-
solventů, v  současné době studuje v  ba-
kalářském a  magisterském programu 
40  studentů. Po ukončení studií zůstávají 
téměř všichni u svých či příbuzných speci-
alizací. Zkušenosti našich absolventů jen 
potvrzují, jak významné rozšíření profesio-
nální působnosti pro studenty těchto oborů 
univerzitní studium přináší. Již v průběhu 
studia se  jim otevírají možnosti zahranič-
ních stáží, zapojení do  mezinárodních 
programů a zajímavých projektů. Po absol-
vování studia přicházejí nejen pracovní pří-
ležitosti, ale také se otevírají cesty k dalším 
studiím a odbornému růstu.

Studium je určeno především absolven-
tům konzervatoří a hudebních gymnázií, 
kteří mají zájem získat vysokoškolské 
vzdělání ve svém oboru, a spíše než ryze 
uměleckému a virtuóznímu zaměření své 
profesionální dráhy dávají přednost práci 
umělecko-pedagogické, společenské a orga-
nizační. Bakalářský program je samozřejmě 
také otevřen vynikajícím absolventům dru-
hých cyklů základních uměleckých škol.

Navazující magisterské studium nabízí za-
jímavou volbu pro absolventy bakalářského 
studia hudebních fakult uměleckých vyso-
kých škol. Kombinace studijních oborů Hra 
na nástroj a Hudební výchova umožňuje 
vzdělaným hudebním profesionálům – kva-
litním instrumentalistům vstoupit do výuky 

hudby na základních a středních školách. 
Umělecká studia jsou zde propojena s obrá-
cením pozornosti od sebe samého k těm, kte-
rým jsou znalosti a dovednosti předávány, 
osobnost studenta – umělce, hudebního in-
terpreta zde získává sociální kontext, a tím 
rozšiřující se pole působnosti. 

Studium oboru Hra na nástroj bylo pů-
vodně koncipováno jako pětiletý magister-
ský studijní program. Byl sestaven ze čtyř 
modulů – interpretačního (hra na nástroj, 
hra z listu a hra partitur, improvizace, ko-
morní hra, interpretační seminář), hudebně 
teoretického (dějiny nástroje, literatura ná-
stroje, instruktivní nástrojová literatura), 
didaktického (metodika nástrojové hry, kon-
certy pro děti) a pedagogické praxe (na ZUŠ 
a ve školách s prohloubenou hudební výcho-
vou). Základní ideou koncepce jednotlivých 
předmětů byla příprava na budoucí profe-
sionální působení absolventů, a to ve všech 
hudebních předmětech v celém průběhu 
studia. Zároveň je kladen maximální důraz 
na odborný růst studenta v souladu s jeho 
interpretačními, technickými a osobnost-
ními dispozicemi. Pedagogické působení 
vyžaduje nejen profesionální uměleckou 
a technickou erudici, ale také schopnost 
adekvátní komunikace, znalost a akceptaci 
vlastních možností v souladu s odbornými 
cíli a zvládnutí metodických, psychologic-
kých a pedagogických postupů. To dodává 
studentům klid a  jistotu, tak potřebnou 
pro budoucí učitelské působení. Koncepce 
studia je podpořena programem studijního 
oboru Hudební výchova. Předměty tzv. 
společného univerzitního základu jsou pak 
zaměřené do  oblasti obecné pedagogiky 
a školní psychologie. Toto pětileté dvouo-
borové studium bylo zakončeno absolvent-
ským koncertem, diplomovou prací a třemi 
státními závěrečnými zkouškami (Hra 
na nástroj, Hudební výchova, Pedagogika 
a psychologie). Poskytlo tak absolventům 
komplexní přípravu pro uplatnění v co nej-
širším spektru hudebního vzdělávání.

V roce 2005 proběhla nová akreditace 
všech studijních programů. Přinesla vý-
razné, bohužel ne vždy pozitivní změny. 

Studijní obor Hra na nástroj, který je možné 
studovat na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, patří v univerzitním vy-
sokoškolském systému vzdělávání učitelů 
hudby spolu s oborem Sbormistrovství k nej-
mladším. Katedra hudební výchovy přijala 
první studenty v roce 1990. Od té doby zís-
kali klavíristé společně s houslisty možnost 
pravidelně každý rok zahájit vysokoškolská 
pedagogicko-umělecká studia. Pětiletý 
magisterský studijní program, zakončený 
absolventským koncertem, diplomovou 
prací a  státní závěrečnou zkouškou, byl 
po nové akreditaci od akademického roku 
2006/2007 nahrazen tříletým bakalářským 
a dvouletým navazujícím magisterským pro-
gramem, kde každý z nich má specifické vý-
stupy v podobě koncertu, kvalifikační práce 
a státní zkoušky.

Obor Hra na  nástroj je vždy vypsán 
v kombinaci se studijním oborem Hudební 
výchova. Takto koncipované pětileté stu-
dium (absolvování bakalářského studijního 
programu není plnohodnotnou kvalifikací 
pro pedagogickou práci v žádném studij-
ním oboru) umožňuje absolventům získat 
zaměstnání v základních uměleckých ško-
lách jako učitelé hry na klavír nebo housle 
a hudební nauky, v základních, středních 
pedagogických či odborných a  umělec-
kých školách (s  výjimkou konzervatoří) 
a gymnáziích jako učitelé hudební výchovy 
a  dále v  širokém spektru soukromého 
školství. Dosažené odborné a pedagogické 
univerzitní vzdělání je možné uplatnit 
v četných kulturních a společenských orga-
nizacích na celostátní i regionální úrovni. 
Absolutorium univerzitního pedagogického 
studia vybavuje studenta silnými kompeten-
cemi v oblasti komunikace, základního od-
borného managementu, prezentace vlastní 
práce umělecké i pedagogické a v oblasti 
všeobecné pedagogiky a pedagogické psy-
chologie, včetně vhledu do  souvisejících 
disciplín. To mnoho absolventů využije pro 
zaměstnání v oblasti kultury, státní správy, 
v  mezinárodních organizacích a  dalších 
institucích.

FROM THE cONTENT
The last issue of the magazine Music Education begins with the article Uni-
versity Pedagogical Studies in the Field of Instrument Interpretation. Its author 
J. Palkovská informs about the study programme Playing the Instrument, she deals 
with the links between the study field and the preparation of the applicants, the 
possibilities within the studies at the faculty and the professional employment of 
the graduates. 

The next article (by S. Pecháček) reminds Miloslav Kabeláč, the composer 
whose legacy is not only symphonic and chamber music but also his contribu-
tion to choir production for children. The article by M. Kološtová reflects the 
contribution from a significant personality of the post-war Slovak music peda-
gogy – the music scientist, pedagogue, and publicist Viliam Fedor. 

T. Borůvka informs about the organization Hudební mládež (Musical 
Youth), especially about its branch in the region of Hradec Králové. As it is 
winter, we publish winter songs – two pieces from the children series Five 
Winter Songs by J. Jiřičková can be found in the regular note supplement.

M. Slavíková introduces the specialized monograph Music Psychology for 
Teachers (by F. Sedlák and H. Váňová). M. Obešlová recommends the publi-
cation by J. Dršata Speech Therapy – Voice, the newest textbook on speech 
therapy with the complex issue of voice disorders and their treatment. D. Zelen-
ková reminds the 50th anniversary of Paul Hindemith’s death (Paul Hindemith 
in Czech Music Pedagogy). The further anniversary is the 150th anniversary of 
the musical composer Max Battke’s birth whose method forms the basis of the 
singing education reform. M. Obešlová writes about its influence on the educa-
tion of school singing. 

The first part of the series Rhythmical Games with the Objects of Everyday Life 
(J. Kopřivová) focuses on the game with plastic cups. Eva Jenčková evokes Christ-
mas atmosphere in her methodological article Christmas Eve Carolling. Both series 
continue: the articles about art by J. Bláha, this time called Rudolf II’s Mannerism 
and Late Renaissance Czech Music and About Music in English by S. Pecháček.

AUS DEM INHALT
Die letzte Ausgabe der Zeitschrift Musikerziehung in diesem Jahr beginnt mit dem 
Artikel „Pädagogische Universitätsstudien im Fach Instrumentalinterpretation“. 
Die Autorin des Artikels, J. Palkovská, informiert über das Studienfach 
Instrumentenspiel und beschäftigt sich mit Zusammenhängen des Studienfaches 
– der Vorbereitung der Bewerber, mit den Möglichkeiten im Rahmen des Studiums 
an der Fakultät und mit den beruflichen Chancen der Absolventen. 

Der nächste Beitrag (Autor S. Pecháček) erinnert an den Komponisten Miloslav 
Kabeláč, dessen Vermächtnis nicht nur in Symphonie- und Kammermusik beruht. 
Er widmete sich ebenfalls dem Chorschaffen für Kinder. 

Im Artikel von M. Kološtová geht es um den Beitrag einer herausragen-
den Persönlichkeit der slowakischen Musikpädagogik der Nachkriegszeit, den 
Musikwissenschaftler, Pädagogen und Musikpublizisten Viliam Fedor.

T. Borůvka macht uns mit der Organisation „Musikalische Jugend“ bekannt, 
vor allem mit der Zweigstelle für den Bezirk Hradec Králové.

Und da wir jetzt Winterzeit haben, veröffentlichen wir Winterlieder – zwei aus 
dem Kinderzyklus „Pět zimních písniček“ (5 Winterlieder) von J. Jiřičková finden 
Sie in der regelmäßig erscheinenden Notenbeilage. 

M. Slavíková macht auf die Monografie „Musikpsychologie für Lehrer“ aufmerk-
sam (Autoren F. Sedlák und H. Váňová): M. Obešlová empfiehlt die Publikation 
„Phoniatrie-Stimme“ von J. Dršaty – ein neu erarbeitetes phoniatrisches Lehrbuch, 
in dem komplex die Problematik von Stimmfehlern und deren Behandlung sowie 
Korrektur aufgenommen wurde. D. Zelenková erinnert an den 50. Todestag von 
Paul Hindemith (Paul Hindemith in der tschechischen Musikpädagogik). Ein 
weiterer Jahrestag ist der 150. Geburtstag des Musikpädagogen Max Battke, dessen 
Methoden die Grundlage der Reformen des Gesangsunterrichts darstellen. Über 
deren Einfluss auf den Gesangsunterricht in Schulen schreibt M. Obešlová.

Der erste Teil der Reihe „Rhythmische Spiele mit Alltagsgegenständen“ 
(J. Kopřivová) orientiert auf das Spielen mit Plastebechern. Mit dem metodisch ori-
entierten Artikel „Weihnachtsliedersingen am Heiligabend“ stimmt uns E. Jenčková 
auf die bevorstehende Weihnachtzeit ein. 

Es erscheint eine Fortsetzung der Reihe mit Artikeln über Kunst von J. Bláha, 
dieser Beitrag mit dem Titel „Der Rudolfinische Manierismus und die tschechische 
Musik der Spätrenaissance“ und eine weitere Folge der Rubrik „Über Musik in 
Englisch“ (S. Pecháček).

Anotace: Článek obsahuje kompletní informace o studijním oboru Hra na nástroj realizovaném na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Autorka se zabývá souvislostmi oboru s přípravou adeptů, možnostmi v rámci studia na fakultě a profesním uplatněním.
Klíčová slova: nástroj, studijní program, hudba, klavír, housle. 

Krásné a radostné vánoční svátky a v novém roce 2014 štěstí, 
zdraví, pohodu a duši plnou hudby přeje

                redakce
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Především bylo nutné rozdělit v souladu 
se zásadami akreditačního řízení, kterými 
se cítily vázány dle mezinárodních smluv 
země Evropské unie, pětiletý magister-
ský studijní program na  tříletý program 
bakalářský a  dvouletý navazující magis-
terský. Pedagogické fakulty přijaly kon-
cepci, ve  které byl bakalářský program 
naplněn především předměty odbornými. 
Didaktická, metodická studia a pedagogická 
praxe se pak zcela přenesly do navazujícího 
magisterského programu – zde v počátcích 
dle nastavené koncepce bez teoretické pod-
pory, později došlo k  částečnému vyrov-
nání. Pozitivní je značné rozšíření nabídky 
volitelných předmětů. Kromě těch, které 
nabízí katedra hudební výchovy (pěvecký 
sbor, komorní orchestr, klavírní spolupráce, 
multimedia ve výuce hudby, hra na kytaru, 
hra na varhany, zobcová flétna), je možné 
volit i z kurzů jiných oborů, kateder či fa-
kult. Tzv. povinně volitelné předměty, kdy 
si student volil některý ze  skupiny nabí-
zených předmětů, které studijní program 
musel obsahovat, se  jevily jako idea zají-
mavá (prohloubení specializace vzhledem 
k odbornému zaměření a profesionálním 
cílům), z hlediska finančních možností pe-
dagogických fakult ale nereálná. 

V oboru Hra na nástroj se podařilo za-
chovat v obou studijních programech do-
statečný prostor pro předměty související 
s interpretační problematikou (hra na ná-
stroj, komorní hra, interpretační semináře); 
úvod didaktických disciplín bylo možné 
zařadit již do studia bakalářského. Nová 
koncepce také nenarušila obsahovou náplň 
a celkovou orientaci jednotlivých předmětů. 

V původním pětiletém magisterském pro-
gramu uzavíral studium samostatný absol-
ventský koncert a diplomová práce. Volba 
témat a  dramaturgie koncertů souvisely 
jak s interpretačními, tak s pedagogickými 
aktivitami studenta. Bakalářský program 
v rámci děleného studia přinesl další po-
vinnosti, které provázejí jeho uzavření – 
bakalářské koncertní vystoupení a  práci 
bakalářskou. To pochopitelně výrazně změ-
nilo koncepci zvláště 6. semestru. Zvýšené 
nároky častěji vedou k prodlužování studia. 
Únava po  zakončení bakalářských studií 
(studenti obvykle při studiu ještě pracují –
souběžná praxe v oboru je z našeho pohledu 
velmi žádoucí) vede k odkládání nástupu 
do navazujícího studia i u velmi talento-
vaných studentů. Pětileté studium určitě 
umožňovalo větší soustředění, a to jak při 
zpracování teoretické písemné práce, tak 
v koncepci individuálních repertoárových 
plánů. V současné době je však projekt dě-
leného studia ověřen, mnohé problematické 

záležitosti v rámci nové akreditace upraveny, 
a oba typy studia – bakalářské i magisterské, 
jsou pedagogy i studenty akceptovány jako 
relativně stabilní program, který má i své 
výhody, např. možnost volby specifických 
oborových kombinací jednotlivých stupňů 
studia či získání vysokoškolského vzdělání 
(a titulu) v podstatně kratší době.

Studijní program oboru Hra na  ná-
stroj (stejně tak Hudební výchova 
a Sbormistrovství) je akreditován jak v jazyce 
českém, tak pro zahraniční studenty v jazyce 
anglickém. Tyto v  angličtině vedené pro-
gramy mají na katedře již téměř dvacetiletou 
tradici. Jedná se o studia placená, výstupní 
požadavky jsou pro absolventy českých i ang-
lických programů identické. Díky tomu mají 
i čeští studenti možnost absolvovat několik 
vybraných předmětů v tomto jazyce a získat 
tak erudici v anglické hudební terminologii.

Univerzitní forma studia a kontakt se stu-
denty jiných oborů inspiruje schopné a pra-
covité studenty k využití dalších možností, 
které Pedagogická fakulta nabízí. 

Většinu oborů je možné na Pedagogické 
fakultě UK studovat pouze v tzv. dvojkombi-
naci. Studenti mají možnost přibrat si např. 
anglický jazyk, český jazyk nebo sbormis-
trovství, tyto tři obory fakulta momentálně 
vypisuje v kombinaci s Hudební výchovou. 
Někteří studenti tedy zároveň studují např. 
obory Hudební výchova – Hra na nástroj 
a  Hudební výchova – Anglický jazyk. 
Zkoušky a zápočty z předmětů Hudební vý-
chova se uznávají (kromě kvalifikační práce 
a státních závěrečných zkoušek), student tak 
může získat další aprobaci, která značně 
zvýší možnosti jeho uplatnění. Otevíraly 
se kombinace i s němčinou, francouzštinou 
nebo matematikou. Z důvodu úsporných 
opatření a  snižování počtu otevíraných 
oborů byly tyto kombinace zrušeny. Ale 
proměnlivost a návraty jsou v tomto směru 
možné.

Katedra hudební výchovy má mnoha-
letou tradici v oblasti doktorských studií 
v  oboru Hudební teorie a  pedagogika. 
Nejlepší studenti tak mohou navázat na ma-
gisterský program a pokračovat ve  studi-
ích na katedře. To znamená spolupodílet 
se na jejím odborném životě, spolupracovat 
na projektech se svými pedagogy, vyučovat 
studenty zvláště bakalářských programů, 
dle odbornosti vést i oponovat bakalářské 
práce, účastnit se konferencí doma i v za-
hraničí, využít možností meziuniverzitních 
studijních pobytů a publikovat články v od-
borných periodikách. Po ukončení studií 
státní doktorskou zkouškou a obhajobou 
disertační práce získá absolvent titul Ph.D.

Katedra hudební výchovy má též opráv-
nění k rigoróznímu řízení. Po předložení 
rigorózní práce a splnění všech stanovených 
náležitostí mohou absolventi magisterských 
a doktorských studijních programů získat 
titul PhDr.

Program oboru Hra na nástroj dal základ 
umělecko-pedagogickému profilu výzkumné 
práce pedagogů katedry a studentů doktor-
ského programu Hudební teorie a pedago-
gika. Je tematicky sjednocen pod názvem 
Hudební interpretační umění ve výchově 
a ve vzdělání. Získal pro svou odbornou čin-
nost již několik grantů. Prezentací výsledků 
v pedagogické praxi, na koncertních pódi-
ích, při konferencích, publikační činností 
i dalšími aktivitami se stala tato tematika 
pevnou součástí profilu katedry hudební 
výchovy i Pedagogické fakulty UK.

Učitelé oboru Hra na nástroj jsou také 
nuceni řešit problémy, které nesouvisejí 
s odbornou stránkou studia. Po celou dobu 
své existence se katedra hudební výchovy 
potýká s nedostatečným pracovním záze-
mím. To je pro studenty i pedagogy značně 
náročné. Pracujeme na čtyřech místech. 
Výuka oborů Hra na nástroj a Hudební 
výchova včetně univerzitního základu je 
kompletně umístěna na pražských pracovi-
štích, a to v centrální budově Pedagogické 
fakulty v ulici M. D. Rettigové v Praze 1, 
dále v  ulici Celetná nedaleko Karolina 
a na Barrandově, v technicky skvěle vyba-
veném pracovišti fakultní ZUŠ MusicArt. 
Problémem zůstává zázemí pro přípravu 
na výuku (cvičení), které fakulta zabezpe-
čuje pouze částečně. Cílem vedení katedry 
hudební výchovy je zlepšení pracovních pod-
mínek pro studenty i pedagogy. Je to velmi 
náročná cesta, jejíž realizace ve valné míře 
není v rukách pracovníků katedry.

Studium oboru Hra na  nástroj patří 
mezi náročné studijní programy; příprava 
a  prezentace výsledků vyžadují značné 
časové investice. Vyučující hry na nástroj 
ale vycházejí vstříc individuálním časovým 
možnostem studentů, ve výjimečných přípa-
dech je možné získat fakultní individuální 
studijní plán, a tak lépe sladit požadavky 
studia se zaměstnáním či rodinnými nároky.

V  souladu s  univerzitními zvyklostmi, 
které jsou zvláště na humanitně zaměře-
ných fakultách dané také momentální 
neutěšenou finanční situací, je velmi kom-
plikované zajistit individuální výuku, která 
je v tomto oboru nezbytná. Po celou dobu 
existence oboru se  zatím úspěšně daří 
systém výuky obhájit, i když samozřejmě 
oproti uměleckým vysokým školám je zde 
programově kladen větší důraz na spolu-
práci a  seminární způsob výuky. Učitelé 

se věnují studentům v nástroji individuálně, 
práce probíhá na základě individuálních 
studijních plánů, jejichž koncepce je daná 
studijním plánem oboru pro jednotlivé 
stupně studia a  ročníky. Zároveň plány 
respektují technický a  interpretační roz-
voj studentů, jejich osobnost a perspektivy 
profesionálního uplatnění tak, aby získali 
osobní i profesní jistotu, která je zásadní 
pro jejich budoucí práci. Forma tzv. men-
toringu, tedy sestavení individuálního vzdě-
lávacího plánu v souladu s dlouhodobými 
profesními a osobnostními cíli studenta, 
provází instrumentalisty po  celou dobu 
jejich studia a  dává kvalitní základ pro 
jejich umělecko-pedagogické působení. 
Dokladem úspěšné koncepce studia jsou 
krásné koncerty v pražských koncertních 
sálech (Karolinum, Rudolfinum, Galerie 
AMU, Konzervatoř J. Deyla, Atrium), 
na zámku v Brandýse nad Labem apod., 
zajímavé bakalářské, diplomové a doktorské 

práce, a samozřejmě kvalitní uplatnění na-
šich absolventů v praxi.

Personálně je obor zabezpečen osob-
nostmi, které kromě uměleckého vzdělání 
a působení mají také široké spektrum kon-
textuálních odborných aktivit vzhledem 
k zaměření oboru, ať už pedagogických, 
hudebně teoretických, koncertních, insti-
tucionálních, koncepčních, organizačních 
a odborně administrativních. 

Personální obsazení:
obor Hra na  nástroj: doc.  MgA.  Věra 
Kopecká, doc. MgA. Jana Palkovská (garant 
oboru Hra na nástroj, vedoucí katedry), 
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D., 
housle: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D., 
doc. MgA. Marka Perglerová, prof. MgA. Jiří 
Tomášek
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Ph.D. (garant 
oboru Hudební výchova) externí spolupra-
covníci, studenti doktorského programu 

Informace:
www.pedf.cuni.cz (studijní program  –
Karolinka, podmínky přijímacího řízení)
www.pedf.cuni.cz/khv (informace ke kon-
certům, státním závěrečným zkouškám, 
kvalifikačním pracím, aktuality, kontakty)

— 

DĚTSKÁ SBOROVÁ TVORBA MILOSLAVA KABELÁČE
Stanislav Pecháček

Miloslav Kabeláč (1908–1979) se originální 
kompoziční technikou a humanistickým po-
selstvím svého díla zařadil mezi nejvýznam-
nější české skladatele 20. století. Centrum 
jeho odkazu spočívá v hudbě symfonické a ko-
morní, věnoval se ale i tvorbě sborové, jejíž 
důležitou část tvoří vedle závažných kompozic 
kantátového typu skladby pro děti. 

Kabeláč se narodil v Praze v rodině ob-
chodního zástupce. Idylické dětství v ma-
jetkově dobře situované rodině se během 
necelých tří let zhroutilo, když mu za války 
zemřeli otec a  dva sourozenci. Matka 
s dvěma zbývajícími dětmi pak žila v hmotné 
nouzi. Po maturitě na reálce se Kabeláč za-
psal na ČVUT, studium však nedokončil; sou-
běžně totiž bral hodiny klavíru u A. Mikeše, 
který jej přesvědčil, aby se profesionálně vě-
noval hudbě. 

V r. 1928 se tak Kabeláč stal posluchačem 
konzervatoře v kompoziční třídě K. B. Jiráka, 
jeho dalšími učiteli byli A. Hába, E. Schulhoff 
a J. Řídký. Po absolutoriu pokračoval ve stu-
diu na  mistrovské škole u  vynikajícího 

klavírního pedagoga V. Kurze. Již za studií 
nastoupil jako hudební režisér do rozhlasu, 
který se stal jeho dlouholetým působištěm. 
Velký význam pro jeho vztah ke  sborové 
hudbě měla práce s komorním souborem, 
jejž v rozhlase založil a po několik let vedl. 

Zásadním způsobem zasáhly do Kabeláčova 
života události let 1938 a 1939. Protože jeho 
manželka, klavíristka Berta rozená Rixová, 
byla židovského původu, byl postaven před 
rozhodnutí buď se rozvést, nebo odejít z roz-
hlasu. Opustit milovanou manželku pro něho 
nepřicházelo v úvahu, a tak byl z rozhlasu 
propuštěn k  1. březnu 1942; živil se  pak 
jako soukromý učitel hudby a věnoval se in-
tenzívně skladatelské práci. Koncem války 
se situace manželů Kabeláčových stávala stále 
nebezpečnější. Berta dostala v lednu 1945 
příkaz k transportu do Terezína, podařilo 
se  jí však s falešnými doklady utéci do se-
verních Čech, kde se skrývala až do konce 
války. Kabeláč se vyhnul totálnímu nasazení 
díky odvaze několika známých lékařů, kteří 
jej s  falešnými diagnózami hospitalizovali 

nejprve v nemocnici na Vinohradech a poté, 
až do konce války, v Náchodě. 

Mezi Kabeláčovy vokální skladby vzniklé 
za  okupace patří směs Národních písní 
pro dva dětské hlasy s doprovodem klavíru. 
Vznikla na objednávku rozhlasu a byla pre-
miérována v rozhlasovém vysílání 3. 9. 1939, 
v  den, kdy Anglie a  Francie vypověděly 
válku Německu. Bezprostředně po  osvo-
bození se Kabeláč do rozhlasu vrátil, jeho 
manželka se stala profesorkou klavírní hry 
na konzervatoři. Radostné očekávání prvních 
poválečných let bylo znásobeno narozením 
jediné dcery Káti. Kabeláč se s nadšením vrhl 
i do práce organizační; hned v r. 1945 se stal 
členem předsednictva hudebního odboru 
Umělecké besedy, o rok později byl zvolen 
do výboru nově ustaveného Syndikátu čes-
kých skladatelů. 

Kabeláč byl silně citově vázán na  svou 
dceru, která se stala inspiračním podnětem 
pro celou jednu oblast jeho tvorby. Zahrnuje 
skladby pro klavír, sólový zpěv a také ně-
kolik opusů sborových. Prvním z nich je 

Anotace: Článek obsahuje skladatelův stručný životopis. V centru autorovy pozornosti je přehled a charakteristika Kabeláčových cyklů pro dětské 
sbory, včetně jejich vydání a prvního provedení, a jeho úprav lidových písní pro učebnice hudební výchovy. Na závěr autor charakterizuje Kabeláčův 
osobitý kompoziční styl. 

Klíčová slova: Miloslav Kabeláč, sborový zpěv, sborová tvorba pro děti.
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Modré nebe, op. 19, s podtitulem Knížka 
dětských zpívánek k  obrázkům J. Čapka 
na slova F. Hrubína, pro dětské hlasy (sólo 
nebo jednohlasý sbor) a klavír z r. 1950, kte-
rou věnoval dceři k  jejím 4. narozeninám 
(1. Modré nebe, 2. Březen, 3. Kuličky na jaře, 
4. Modrá, 5. Jarní slunce, 6. Letadlo, 7. Když 
si hrajeme s míčem, 8. Na pasece, 9. Západ 
slunce, 10. Dvě jablíčka, 11. Vlnky a vlny, 
12. Jablko, loupej se mi, 13. Hřej, sluníčko, 
14. Už je podzim, 15. Na ledě, 16. Modrá 
a bílá). Písně jsou většinou intonačně i ryt-
micky jednoduché, s převahou sekundových 
postupů a s tónovým rozsahem kolem kvinty. 
Klavír však téměř zásadně nepodporuje vo-
kální melodickou linku, je oproti ní veden 
samostatně. Bohatě je využit také v mezi-
hrách, které propojují jednotlivá čísla a tvoří 
spojovací most mezi výrazově odlišnými pís-
němi. Cyklus zazněl poprvé 4. 4. 1950 při 
rozhlasovém vysílání v podání Dětského pě-
veckého sboru Čs. rozhlasu se sbormistrem 
B. Kulínským, na klavír doprovázel autor; 
koncertní premiéra se konala v podání týchž 
umělců 18. 4. 1950 v Praze na Žofíně. Vydán 
byl v SNKLHU r. 1953. 

Z osmi vybraných písniček vytvořil Kabeláč 
v r. 1952 Suitu zpívaných obrázků z Modrého 
nebe, op. 19a, pro dětský jednohlasý sbor 
a malý orchestr. (Obsahuje č. 5, 3, 8, 12, 
7, 13, 6 a 9, ovšem bez spojovacích mezi-
her.) Suita zazněla v rozhlasovém vysílání 
31. 5. 1953, v podání téhož sboru a za do-
provodu Pražského komorního orchestru 
s dirigentem V. Jiráčkem.

V r. 1955 se Kabeláč vyvázal ze zaměstna-
neckého poměru v rozhlase a žil pak jako 
skladatel na volné noze s finanční podporou 
Českého hudebního fondu, od něhož získával 
granty na některá svá předem avizovaná díla. 
Jeho postavení v tehdejším hudebním životě 
výstižně zhodnotil J. Havlík: „Kabeláč nebyl 
ochoten slevit ze svých dosavadních postojů 
– a ocital se stále více na periferii oficiálního 
zájmu. Stal se z něj formalista, umělec odtr-
žený od aktuálního života své doby, individu-
alista zabývající se abstraktními idejemi místo 
promlouvání k širokým masám směřujícím 
k socialistickému zítřku s budovatelským elá-
nem pochodovou srozumitelností v dur (…) 
Jeho tvorba se mezi lety 1948–1954 zaměřila 
na drobnější útvary písňové, sborové, klavírní, 
na zpracování folklorního materiálu, na in-
struktivní skladby pro děti (…) Velkým for-
mám se věnoval opět od poloviny 50. let.“1

1 HAVLÍK, J. Miloslav Kabeláč: Člověk, 
skladatel, pedagog. In HAVLÍK, J. (ed) 
Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň. Praha : 
Nakladatelství AMU, 2010, s. 20.

O svém vztahu k folkloru se Kabeláč vy-
jádřil: „Myslím, že klíčová otázka je, jestli 
skladatel jde k folkloru, nebo z  folkloru. 
Víte, folklor je nesmírně silná živina, která 
může skladateli poskytnout neselhávající 
obranné látky. Folklor sám je neobyčejně 
pestrý a odolný ve svém tvaru a cesta k němu 
je cestou sterilní, protože často sklouzává jen 
po této vnější stránce, omezujíc se na foto-
grafování těchto již definitivních tvarů. Tedy 
na poměr exotického sběratelství, který je 
vnějškový, mechanický, netvůrčí. Naproti 
tomu dokáže-li někdo z folkloru vyjít, čer-
pat z něho jeho mateční živinu a sílu, ale 
jít odtud stále dál, až do oblastí folkloru 
nedostupným, ale přitom svou pupeční 
šňůru s ním jen napnout, a nepřetrhat – 
to je cesta.“2 Tuto svoji koncepci realizoval 
v několika skladbách na lidové texty. 

Jednou z  nich jsou Dětské hry, op.  21 
z r. 1952, pro dětský jednohlasý sbor a orche-
str, na nápěvy i slova lidových písní. Sbírka 
má celkem 8 částí, z nichž však pouhé 3 jsou 
zpívané (2. Na mostek, 5. Hoja, hoja, hoja, 8. 
Královna). Pásmo zaznělo poprvé v rozhla-
sovém vysílání 27. 5. 1953, Dětský pěvecký 
sbor a Symfonický orchestr Čs. rozhlasu řídil 
V. Jiráček. Veřejné provedení se uskutečnilo 
o deset let později při koncertě k 100. výročí 
založení Pražského Hlaholu, který se konal 19. 
2. 1962 ve Smetanově síni Obecního domu. 
Dětský sbor a Symfonický orchestr Pražského 
Hlaholu řídil Č. Stašek. Skladba nebyla vydána. 

Lidovou poezii zhudebňuje i osm dvoj- a tří-
hlasých sborů v cyklu Přírodě, op. 35 z r. 1958. 
(1. Zpěvánečky moje, 2. Už je ráno, 3. Růžička 
se hněvá, 4. Sluníčko svítilo, 5. Zaklínání, 6. 
Bože, dej deštíčka, 7. Poprchává, 8. Měsíček 
nový). Také zde je klavírní doprovod veden 
samostatně, nezávisle na vokální melodické 
lince, a výrazně napomáhá k dokreslení atmo-
sféry. Cyklus Přírodě je z Kabeláčovy sborové 
tvorby pro děti nejznámější, zvláště efektní 
č.  7 Poprchává se  zařadilo mezi oblíbené 
skladby přídavkového charakteru. Poprvé byl 
cyklus proveden 3. 4. 1960 v Domě umělců 
v  Praze (Kühnův dětský sbor, sbormistr 
M. Kühnová), vydán byl v SPN Praha 1963. 

Závěrečný opus Kabeláčovy tvorby pro děti 
představuje soubor dvaceti dětských sborů s do-
provodem klavíru Zpíváme, op. 43 z r. 1961, 
na verše Lydie Macháčkové (1. Jaro v mlází. 2. 
Letní noc, 3. Závody, 4. Koník, 5. Hrdličky, 6. 
Myšky, 7. Telátka, 8. Letní noc, 9. Hra na ma-
minku, 10. Vrabci, 11. Hra v  kuličky, 12. 
Idyla, 13. Krahujec, 14. Nemocný zajíček, 15. 
Pozvání, 16. Žížala, 17. Komár, 18. Podzim, 19. 

2 Cit. podle NOUZA, Z. Miloslav Kabeláč. 
Tvůrčí profil skladatele. Praha : Etnologický 
ústav AV ČR, 2010, s. 77. 

Žbluňk, 20. Večerní koupel). Krátké skladbičky 
jsou určeny školním sborům a jsou seřazeny 
od jednodušších k složitějším. Začíná se jed-
nohlasem a postupně jsou děti seznamovány 
s různými typy vícehlasého zpěvu. Některé 
z nich byly v 80. letech vybrány do učebnic 
hudební výchovy pro základní školy. Premiéra: 
17. 2. 1963, Dům umělců, Praha. Kühnův dět-
ský sbor, M. Kühnová. 

V polovině 60. let vytvořil Kabeláč větší 
množství úprav lidových písní pro dvě učeb-
nice hudební výchovy na základních školách. 
V učebnici pro 8. ročník3 jich je obsaženo 
deset.4 Jedná se vesměs o trojhlas a capella. 
Hlavní melodie je vždy umístěna do vrchního 
hlasu, doprovodné hlasy jsou pak vedeny 
na principu ostinata, prodlevy či v paralel-
ních postupech. Do jedné podle mého ná-
zoru z nejlepších učebnic hudební výchovy, 
které kdy u nás vznikly a která nese název 
Světem hudby – Hudební výchova pro 9. roč-
ník,5 přispěl Kabeláč šesti úpravami. Jedná 
se většinou také o jednoduché trojhlasy, třetí 
hlas je ale svěřen hlubším chlapeckým hla-
sům po mutaci (je zapsán v basovém klíči).6 
Některé Kabeláčovy úpravy byly převzaty 
i do pozdějších učebnic hudební výchovy, 
vzniklých po roce 1990. 

Zvláštní kapitolu v Kabeláčových aktivitách 
představuje jeho práce pedagogická, byť tr-
vala pouhé čtyři roky. V letech 1958–1962 
vyučoval na konzervatoři, kde mezi jeho žáky 
patřili např. I. Loudová, J. Málek, J. Krček, 
J.  Slimáček či L. Matoušek. Kromě toho 
u  něho bral soukromé hodiny Z. Lukáš. 
Ovlivnil i své mladší kolegy – skladatele v roz-
hlase, především J. Doubravu a O. Máchu. 

V uvolněné atmosféře 60. let byl Kabeláč 
vzat na milost i Svazem skladatelů, v r. 1963 
byl dokonce zvolen za člena jeho ústředního 
výboru. Jeho kompoziční aktivita byla v té 
době přednostně orientována k velkým úko-
lům v oblasti hudby instrumentální. Situace 
v Kabeláčově životě a jeho prezentace na kon-
certních pódiích se radikálně změnily po srp-
nové okupaci r. 1968. Kabeláč se vzhledem 
k  odmítavým postojům vůči okupantům 

3 SNĚTINA, J.; VÍTEK, B. Hudební výchova 
pro 8. ročník základní školy. Praha : SPN, 1967.
4 Keď si ja zazpěvám, Tatíčku můj starý, Co 
je po takové panence, Vosy, vosy, Koupím já 
si koně vraný, Vždycky mně matička říkávala, 
Zelené sem sela, Čis něbyl doma, Aj, zerzaj, 
zerzaj, Škytám, myslí na mě máma (srbská).
5 BERKOVEC, J. ; HURNÍK, I.; MATZNER, 
A.; STŘELÁK, M. Světem hudby – Hudební 
výchova pro 9. ročník. Praha : SPN, 1971. 
6 Počkej, povím na tě, Nezachoď, slunečko, Była 
łáska, už í néni, Hnalo dzievča krávy, Stojí Jano 
při potoce, Dybych já věděla, Oj, devojko (srbská). 

a  normalizačnímu úsilí ocitl v  nemilosti 
a zbytek života prožil v jakési poloilegalitě, 
kdy svaz i stranické orgány bránily provádění 
jeho skladeb i jeho kontaktům se zahraničím. 
Umlčet se jej však nikdy nepodařilo. 

Pokusme se  v  závěru o  shrnutí základ-
ních charakteristických znaků Kabeláčova 
kompozičního stylu. Podle skladatelova vlast-
ního vyjádření vyrůstá jeho tvorba ze dvou 
protikladných zdrojů: na jedné straně je to 
úsilí o dosažení nové organizace tónového 
materiálu, na  druhé pak vyjádření vlast-
ních emocí, čili vyrůstá ze  střetávání síly 
intelektuální a  emocionální. „Chceme-li 
dobývat něco nového, pak s převahou inte-
lektuálních sil; chceme-li dobyté zlidštit, pak 
s převahou emotivních sil. Proto se snažím, 
abych hned od počátku přesně věděl, která 
složka má v tom kterém díle převažovat.“7 

7 Cit. podle NOUZA, Z. Miloslav Kabeláč. 
Tvůrčí profil skladatele. Praha : Etnologický 
ústav AV ČR, 2010, s. 195. 

Na konzervatoři se především díky A. Hábovi 
seznámil s moderními kompozičními techni-
kami, hlavně s dodekafonií, která jej zaujala 
jako nový typ organizace tónového materiálu. 
On sám v budoucnu vynalezl jiné způsoby, jak 
tónový materiál nově uspořádat, a to umělé 
tónorody (mody) a pravidelné střídání půl-
tónu s větším intervalem. Dalším principem 
je práce s užším výběrem tónů. Skladatel si 
předem vymezí určitý počet konkrétních tónů 
a na práci s nimi se ve skladbě nebo její části 
omezí. Dalším z kompozičních postupů je 
rozpínání intervalů. Jako příklad je možné 
uvést část písně č. 5 z cyklu Modré nebe. 

V protikladu k výše uvedeným technickým 
charakteristikám Kabeláčova kompozičního 
stylu je třeba zdůraznit, že nepřestal být 
spontánním muzikantem, pro něhož veškeré 
matematicky promyšlené skladebné postupy 
nebyly cílem, ale pouze prostředkem k urči-
tému sdělení. 

V 70. letech nacházeli Kabeláčovi stále 
častěji klid mimo Prahu, a sice ve vesnici 

Hvězdnice u Davle. Tam také Kabeláč prodě-
lal druhý záchvat mozkové mrtvice, kterému 
ve věku 71 let podlehl. 

V 80. letech se po opakovaných zákazech 
začalo Kabeláčovo dílo, byť sporadicky, vra-
cet na koncertní pódia. Zásluhu na tom měl 
hlavně V. Neumann s Českou filharmonií 
a v oblasti komorní hudby J. Hanuš; dodnes 
se však nestalo běžnou součástí koncertního 
provozu. Řada skladeb vyšla tiskem za auto-
rova života, jejich souborné vydání se začalo 
realizovat v Editio Bärenreiter Praha od roku 
2000. A tak, slovy J. Havlíka, „ (…) Kabeláčův 
význam pro českou hudební kulturu nebyl 
dodnes plně doceněn a (…) přes všechny sym-
patické snahy o propagaci jeho díla po listo-
padu 1989 (mu) stále ještě mnoho dlužíme.“8

— 

8 HAVLÍK, J. Miloslav Kabeláč: Člověk, 
skladatel, pedagog. In HAVLÍK, J. (ed) 
Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň. Praha : 
Nakladatelství AMU, 2010, s. 16.

K 100. VÝROČIU NARODENIA VILIAMA FEDORA
VILIAM FEDOR A jEHO PRÍNOS K SPOLUPRÁCI 
S ČESKÝMI HUDOBNÝMI PEDAGÓGMI
Marianna Kološtová

Viliam Fedor patril k tým hudobným pe-
dagógom, ktorí dokázali svoju celoživotnú 
orientáciu na profesiu učiteľa a hudobného 
pedagóga prehlbovať v  zložitých povojno-
vých rokoch, a  tak pôsobiť priekopnícky 
všetkými smermi rozvoja slovenskej hudob-
nej pedagogiky. Celé jeho dielo vzniklo po-
čas nepretržitého pedagogického pôsobenia 
na akademickej pôde. Sféra jeho odborného 
záujmu bola široká, počínajúc intonáciou 
a sluchovou analýzou cez počúvanie hudby, 
zborový spev a dirigovanie, hudobnú pedago-
giku, hudobnú psychológiu, teóriu vyučovanie 
hudobnej výchovy až po výchovu mladých pe-
dagógov, ktorej sa venoval prakticky až do svo-
jej smrti. Tento široký rozlet Viliama Fedora 
vyplýval na jednej strane zo stavu vyučovania 
hudobnej výchovy na Slovensku v päťdesia-
tych rokoch, najmä z nedostatku učebnicovej 

a metodickej literatúry, a na strane druhej 
z  jeho vnútornej potreby klásť základy pre 
formovanie hudobnej pedagogiky ako vedec-
kej disciplíny. Fedorovo hudobnopedagogické 
zameranie dokumentuje bibliografia jeho prác, 
ktorej celkový súhrn predstavuje do 80 pub-
likačných jednotiek rozličného druhu. Ako 
spolupracovník Výskumných ústavov pedago-
gických (dnes ŠPÚ) v Prahe a Bratislave pra-
coval už od roku 1951 ako člen komisií, ktoré 
pripravovali učebné osnovy hudobnej výchovy. 
Zúčastňoval sa celoštátnych porád, ktoré sa 
týkali plánov hudobnej výchovy novovznikaj-
úcich pedagogických inštitútov.

K dominancii Fedorovej publikačnej aktivity 
nepochybne patrí Metodika hudobnej výchovy 
(1954), prvá slovenská syntetická publikácia 
z metodiky hudobnej výchovy, ktorá sa podľa 
B. Štědroňa svojou „sústavnosťou, obsažnosťou, 

vedeckosťou stala chloubou slovenské i české 
metodiky“1. Vzťahy medzi dovtedajšími dvoma 
zložkami (spevnou reprodukciou a hudobnou 
náukou) prakticky doplnil na triádu zložiek 
hudobnej výchovy: spev – hudobná náuka – po-
čúvanie. Vypracovaním prvej metodiky predhrá-
vania 2 (počúvania) hudby dal vlastne konkrétne 
a praktické uplatnenie teoretickým požiadav-
kám Vladimíra Helferta o receptívnej hudob-
nej výchove. V tom spočíval Fedorov podstatný 

1 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební 
výchovy v českých zemích a na Slovensku. 
2. vydanie. Praha : Supraphon, 1973, 1990, 
s. 232.
2 Termín „predhrávanie“ používal V. Fedor 
vtedy, ak mal na mysli činnosť učiteľa. Termín 
počúvanie sa vzťahoval na receptívnu činnosť 
žiakov.

Anotácia: Príspevok reflektuje prínos výraznej osobnosti povojnovej slovenskej hudobnej pedagogiky hudobného vedca, pedagóga, organizátora 
hudobného života a hudobného publicistu doc. dr. Viliama Fedora, CSc. Artikuluje tie oblasti bádateľskej činnosti, ktoré boli jeho odbornej 
profilácii najbližšie: metodiku hudobnej výchovy, intonáciu a sluchovú analýzu, počúvanie hudby, zborový spev a hudobnú psychológiu. Sleduje, 
ako kontakty Viliama Fedora s českými hudobnopedagogickými osobnosťami ovplyvnili jeho odbornú orientáciu a profiláciu jeho osobnosti. 

Kľúčové slová: hudobná pedagogika, metodika, počúvanie hudby, hudobná psychológia. 
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vklad pre školskú hudobnú výchovu. Možno 
hodnotiť, že tento prínos nadobudol v oblasti 
hudobnej výchovy celospoločenskú platnosť, 
pretože po jeho metodike a rozboroch siahali 
nielen učitelia hudobnej výchovy, ale všetci tí, 
ktorí chceli lepšie preniknúť do obsahu ním 
rozpracovaných skladieb. Bola to práve jeho 
Metodika, ktorá mu otvorila cestu k  spolu-
práci s českými hudobnými pedagógmi. Svoje 
teoretické vedomosti a cenné praktické skúse-
nosti z oblasti počúvania hudby dokázal ďalej 
transformovať spolu s E. Berkom, F. Blahom, 
L. Danielom, O. Prágrovou, O. Schűtzom, 
M. Vařechovou v metodickej príručke Poslech 
hudby na národní škole, ktorú vydal v roku 
1957 Krajský ústav pro další vzdělávaní učitelů 
v Olomouci. Ďalšou publikáciou z roku 1963 
bola Metodika hudební výchovy v 6.–9. ročníku 
ZDŠ v spoluautorstve s V. Koulom, J. Pantlíkom 
a J. Vrchotovou-Pátovou. Jej komplexnejšie, pre-
pracované vydanie z roku 1969 s J. Vrchotovou-
Pátovou a V. Koulom bolo jediným a v tom čase 
najlepším zdrojom metodických pokynov pre 
učiteľov hudobnej výchovy. 

Výslednicou pokračujúcej tvorivej spolu-
práce s J. Vrchotovou-Pátovou boli publiká-
cie z oblasti zborového spevu a dirigovania: 
Sborový zpěv a řízení sboru (1962), v roku 
1969 rozpracované do celoštátnej učebnice 
s  rovnomenným názvom, Reprodukce sou-
časné sborové skladby (1962), útla knižka 
Dětský pěvecký soubor (1963) a Rozbory do-
poručených skladeb (1964).

Ďalšou snahou Viliama Fedora bolo zaviesť 
do procesu postupného osvojenia intonácie 
a  sluchovej analýzy taký psychologický po-
stup, ktorý by poslucháča priviedol k uve-
domelému zaintonovaniu správneho tónu 
na jednej strane a v následnej fáze aj k správ-
nemu pomenovaniu vizuálne nepodporeného 
tónu pri sluchovej analýze na strane druhej. 
Dôležitou súčasťou týchto snáh bolo detailné 
rozpracovanie dvoch psychologických postu-
pov v skriptách Intonácia a sluchová analýza 
(1958). Prvý z nich učí uvedomele intonovať, 
vychádzajúc z  vnemu notového písma cez 
nastolenie opory, vzniku výškovej predstavy 
tónu až po vlastné zaintonovanie. Druhý vedie 
poslucháča cez sluchový vnem tónu a hľadanie 
opory k vytvoreniu intonačného pojmu a jeho 
správnemu pomenovaniu. Viliam Fedor ako 
hudobný pedagóg obdarený mimoriadnymi 
improvizačnými schopnosťami a dokonalou 
znalosťou intonačno-sluchovej problematiky 
bol priam predurčený vypracovať so svojimi 
spolupracovníkmi taký intonačný systém 
či metódu, ktorá by spĺňala požiadavku 
J. Fischera a Š. Kantora po vytvorení metódy 
rešpektujúcej modalitu slovenských ľudových 
piesní a hlasovú výchovu detí. Už J. Fischer 

oprávnene tvrdil, že slovenským deťom je 
najbližšia tzv. „domáca tonalita“, v ktorej sa 
spievajú ľudové piesne jednotlivých oblastí 
(ide o tóninu mixolydickú, lydickú, dorickú, 
podhalanskú). Žiaľ, v tomto smere –zrejme 
pod vplyvom jeho častých stykov s českými hu-
dobnými pedagógmi a módnych intonačných 
tendencií povojnových rokov – očakávanie 
slovenských hudobných pedagógov nesplnil. 
Odlišnou formou práce na tomto úseku bolo 
spracovanie dvojzväzkovej Programované učeb-
nice intonace a sluchové analýzy Molové tóniny 
(1971), Durové tóniny (1977) v spoluautorstve 
so Zdenkou Švábovou z Pedagogickej fakulty 
v Olomouci. Učebnica zo 70. rokov vynikala za-
ujímavou koncepciou, samostatnosťou štúdia 
podľa pripojeného programu a mohli podľa nej 
postupovať všetci tí, ktorí sa chceli naučiť in-
tonovať bezpečne a rýchlo bez cudzej pomoci. 

Od šesťdesiatych rokoch sa stala trvalým 
zdrojom záujmu Viliama Fedora oblasť hu-
dobnej psychológie. Vo francúzskom Dijone 
na konferencii ISME (1968) sa prvýkrát stretol 
a osobne zoznámil s Františkom Sedlákom. 
Záujem o  problémy hudobnej pedagogiky 
a zvlášť hudobnej psychológie (ktorá bola u nás 
disciplínou takmer neznámou) ich zblížil na-
toľko, že sa rozhodli vytvoriť študijný materiál 
predmetu hudobná psychológia. Konkrétnym 
prejavom úspešnej spolupráce s F. Sedlákom 
bolo vytvorenie učebných textov Úvod do hu-
dební psychologie, ktorý vydal v dvoch zväzkoch 
Ústav pro učitelské vzdělání na Univerzitě 
Karlově v Prahe v roku 1972 a 1975. Fedorov 
podnet – vytvoriť študijný materiál predmetu 
hudobná psychológia – považoval F. Sedlák 
za „priekopnícky čin, determinovaný vtedaj-
šou situáciou a vydavateľskými možnosťami“. 
Napriek tomu, že učebné texty nespracúvajú 
celú učebnú látku predmetu hudobnej psycho-
lógie pre pedagogické fakulty, skutočnosťou 
zostáva, že vo svojej dobe splnili poslanie, ktoré 
sa od nich očakávalo a sprostredkovali vyučuj-
úcim i študentom základné poznatky z tejto 
disciplíny. F. Sedlák vyslovil vďaku Viliamovi 
Fedorovi za to, že „svojím podnetom zaostril 
jeho odbornú i vedeckú prácu k odboru, ktorý 
je pre nastávajúceho učiteľa nesmierne dôle-
žitý a neskoršie ho inšpiroval i k spracovaniu 
celoštátnej učebnice Hudobná psychológia 
pre pedagogické fakulty, ktorá vyšla v Prahe 
v roku 1990“ 3.

Pretrvávajúca silná motivácia spôsobená 
spoluprácou s  českými hudobnopedagogic-
kými osobnosťami F. Lýskom, L. Danielom, 
J.  Vrchotovou-Pátovou, V. Koulom, 
F. Sedlákom, L. Melkusom a i. v podstatnej 
miere ovplyvnila jeho hudobnopedagogické 

3 Z osobnej korešpondencie autorky príspevku 
s docentom Františkom Sedlákom.

i  psychologické názory a  častými prednáš-
kami na pôde českých zemí (Praha, Zlenice, 
Štířin, Brno, Zlín, Břeclav, Olomouc a i.), ako 
aj príspevkami v českých časopisoch vošiel 
do povedomia českej hudobnej verejnosti ako 
azda najschopnejší a najpovolanejší hudobný 
pedagóg povojnovej generácie na Slovensku. 

Za účelom celkového povznesenia úrovne 
hudobnej výchovy na Slovensku odovzdával 
Viliam Fedor nezištne svoje vedomosti a skú-
senosti – z postu vysokoškolského pedagóga – 
budúcim adeptom učiteľského povolania a ich 
kvalitnej príprave venoval maximálne úsilie 
po stránke pedagogickej, vedeckej i umeleckej. 
Mal priamy podiel na hudobnopedagogickom 
formovaní niekoľkých generácií hudob-
ných pedagógov na Slovensku. Jeho žiakmi 
a spolupracovníkmi boli M. Filip, L. Leng, 
E.  Sáraz, E. Michl, T. Lipták, T. Sedlický, 
F. Matúš, E. Gábor, A. Melicher, E. Michalová, 
S. Janíčková, A. Móži, K. Izáková, J. Klocháň, 
Z.  Ivaničková, M. Žikavská, J.  Schultz, 
A. Poliak, Ľ. Kopinová (niektorí z nich už nie 
sú medzi nami). Fedorovi žiaci dnes zastávajú 
významné postavenie v rôznych hudobnope-
dagogických inštitúciách alebo na učiteľských 
fakultách a mnohí z nich prebrali v oblasti 
hudobnej výchovy ním odovzdanú štafetu. 

Pri zhodnotení podielu V. Fedora na rozvoji 
hudobnej pedagogiky v oblasti intonácie a slu-
chovej analýzy, počúvania hudby, zborového 
spevu a dirigovania a hudobnej psychológie je 
nutné zdôrazniť, že uvedenú problematiku ne-
spracoval len na teoretickej báze, ale predovšet-
kým z pozície metodika a didaktika. Nešlo mu 
teda len o popis určitých teoretických pojmov, 
ale o to, akým spôsobom tieto často abstraktné 
pojmy vysvetliť žiakom. Podieľal sa na rozvoji 
teórie vyučovania hudobnej výchovy, pomo-
hol k zrovnoprávneniu hudobnej pedagogiky 
s ostatnými hudobno-vednými disciplínami 
a výrazným spôsobom ovplyvnil jej exaktný cha-
rakter. Po celý život dokázal nepretržite trans-
formovať svoje názory v súvislosti s novými 
poznatkami. Schopnosť nezotrvať v stereotype, 
vidieť súvislosti, vyvíjať sa. Dôležitou súčasťou 
týchto zámerov bola Fedorova dlhoročná spolu-
práca s českými hudobnými pedagógmi, ktorú 
rozvíjal i na báze členstva v redakčnej rade ča-
sopisu Hudební výchova (1953–1958), v edícii 
Comenium musicum (1965–1970), v komisii 
pre obhajobu kandidátskych a dizertačných 
prác v odbore teória vyučovania hudobnej 
výchovy na Pedagogickej fakulte Karlovej uni-
verzity v Prahe (1966–1970), ako aj vo funkcii 
podpredsedu Československej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu (1967–1969) a tiež prvého 
a jediného predsedu Slovenskej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu (1968–1982).

— 

SOUČASNOST HUDEBNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVé
Tomáš Borůvka

Organizace Hudební mládež

Mezinárodní organizace s názvem Fédération 
Internationale des Jeunesses Musicales 
(FIJM), která navázala na činnost belgické 
Jeunesses Musicales, byla oficiálně založena 
roku 1945 v Bruselu. V roce 1998 byla FIJM 
přejmenována na dnešní Jeunesses Musicales 
International, která je v současnosti největší 
světovou nevládní organizací působící v ob-
lasti hudby pro mládež1.

Na území tehdejšího Československa se pak 
vznik Hudební mládeže (HM) datuje do roku 
1948, kdy u jejího zrodu stáli Václav Talich 
a Ivan Medek2. Dnes Hudební mládež České 
republiky (HM ČR) čítá přes 8200 registro-
vaných členů – dětí a mladých lidí do 29 let 
věku majících zájem o hudbu a další druhy 
umění – pro které pořádá celou řadu festi-
valů3, seminářů a jiných setkání4.

Hudební mládež v Hradci Králové

Královéhradecká HM byla založena jako 
pobočka Hudební mládeže České socialis-
tické republiky 18. září 1971 na Gymnáziu 
J.  K.  Tyla z  iniciativy tehdejší studentky 
2. ročníku Věry Stoklasové a pod patronátem 
Libuše Horstové5. Přes mnohé společenské 
a politické změny se během celé své existence 

1 Jeunesses Musicales International [online]. 
2011 [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: http://
www.jmi.net.
2 MELÍN, Z. Počátky Hudební mládeže 
v Československu 1948–1971. Olomouc, 2009, 
s. 40–41. Bakalářská práce. UP v Olomouci, 
Filozofická fakulta. 
3 Z nejvýznamnějších akcí uveďme např. festival 
Mladá Smetanova Litomyšl či Letní tábor HM.
4 Hudební mládež [online]. 2012 [cit. 2012-06-
26]. Dostupné z: http://www.hudebnimladez.cz.;
 SMRKOVSKÝ, P. Re: Dotazy – diplomka 
[elektronická pošta]. 2012-03-05 [cit. 2012-03-
06]. Osobní komunikace.
5 Libuše Horstová tehdy vyučovala 
na Gymnáziu J. K. Tyla. V letech 1986–2006 
působila jako odborná asistentka na dnešní 
Hudební katedře Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové. V čele královéhra-
decké Hudební mládeže stála až do roku 2003.

významně podílí na rozvoji královéhradecké 
mládeže.6

Od  1. dubna 1999 je Hudební mládež 
Hradec Králové (HM HK) registrována jako 
samostatné občanské sdružení. Stabilní 
členskou bázi tvoří v  současnosti studenti 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové (PdF UHK) a hradeckého Gymnázia 
B. Němcové. Průměrný počet členů v posled-
ních letech se pohybuje okolo 270.

Hudební mládež Hradec Králové se podílí 
na organizaci pěvecké soutěže Hradecký sla-
vík, pořádá zájezdy na operní představení. 
Členové sdružení se  za  finančně výhod-
ných podmínek účastní též např. koncertů 
Filharmonie Hradec Králové a  Komorní 
filharmonie Pardubice. Pod hlavičkou krá-
lovéhradecké Hudební mládeže pracuje také 
smíšený studentský pěvecký sbor (PS) již 
zmíněného Gymnázia B. Němcové – Gybon.

Dotazníkové šetření

K bližšímu prozkoumání, popisu a zhod-
nocení stavu HM HK bylo použito dotazní-
kového šetření. S cílem komparace získaných 
údajů byl obdobný průzkum proveden i mezi 
členy HM ČR.

Cíle šetření

• Zmapovat strukturu současné členské zá-
kladny HM HK z různých hledisek.

• Najít hlavní důvody členství v  HM HK 
a  jeho výchovně-vzdělávací přínos v  zá-
vislosti na dalších možných proměnných 
(např. věk, obor vzdělání apod.).

• Vyzdvihnout největší klady a nedostatky 
členství v HM HK.

• Pomocí sekundárního šetření porovnat 
současný stav HM HK a HM ČR.

• Na  základě výsledků šetření navrhnout 
možné strategie pro budoucí činnost krá-
lovéhradecké HM.

Metody

6 PICHL, J. Hudební mládež ČR – její podíl 
na  zvyšování hudebnosti mladé generace. 
Hradec Králové, 1991, s. 34. Diplomová práce. 
Pedagogická fakulta v Hradci Králové. 

Jako nástroj pro sběr dat byl v tomto šet-
ření použit dotazník anonymně vyplňovaný 
respondentem. Pro potřeby celého šetření 
byly zpracovány dotazníky dva.

Primární dotazník, který byl určený čle-
nům HM HK, obsahoval celkem 18 otázek. 
Několik otázek bylo zaměřeno na  získání 
informací o  každém respondentovi. Dále 
byly položeny otázky týkající se vlivu, pří-
nosu a důvodů členství v HM HK. V závěru 
dotazníku pak byl respondentovi poskytnut 
prostor pro uvedení největších kladů a ne-
dostatků členství v HM HK. Zařazeny byly 
pochopitelně i otázky zjišťující preference 
respondenta v činnosti organizace. Vhodně 
modifikovaný elektronický dotazník byl vyho-
toven pro potřeby sekundárního průzkumu 
mezi členy HM ČR.

Oba dotazníky obsahovaly otázky převážně 
uzavřené jednoduché, byly však zařazeny 
i otázky uzavřené s možností více výběrů, 
otázky polouzavřené a otevřené. Nechyběla 
ani otázka kontrolní a otázky filtrační.

Mezi studenty PdF UHK byl tištěný do-
tazník distribuován s pomocí PhDr. Dany 
Souškové, Ph.D., vyučujícími v rámci výuky 
na  Hudební katedře během měsíců října 
a listopadu 2010. Distribuce mezi členy pě-
veckého sboru Gybon byla realizována během 
soustředění sboru dne 2. října 2010. Tímto 
postupem byl zajištěn dostatečný vzorek obou 
skupin respondentů a bylo dosaženo 100 % 
návratnosti dotazníků.

Členům HM ČR byl dotazník zpřístupněn 
v podobě elektronického formuláře pomocí 
služby Dokumenty Google 7. Odkaz na tento 
dotazník byl od října 2010 do dubna 2011 
umístěn v  členské části webových stránek 
HM ČR 8. Bohužel nelze zjistit počet členů, 
kteří se v uvedené době do uživatelské sekce 
stránek přihlásili9, a tudíž ani uvést procentu-
ální návratnost dotazníků. Vzhledem k velmi 

7 Viz http://www.google.com/intl/cs/drive/
start/apps.html#product=docs.
8 Viz http://www.hudebnimladez.cz.
9 ŠMIDÁK, M. Re: Dotaz [elektronická 
pošta]. 2011-12-03 [cit. 2011-12-03]. Osobní 
komunikace.

Anotace: V první části příspěvku je krátce představena organizace Hudební mládež a její královéhradecká pobočka. Následuje seznámení 
s provedeným dotazníkovým šetřením, mapujícím současnou podobu občanského sdružení Hudební mládež Hradec Králové.
Klíčová slova: mládežnické organizace, Jeunesses Musicales, Hudební mládež, Hradec Králové, dotazníkové šetření.
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malému získanému vzorku (viz tabulka 1)10 
však nelze považovat výsledky této části šetření 
za dostatečně validní. Pouze v několika pří-
padech byla provedena komparace odpovědí, 
jejichž platnost lze logicky a na základě vlastní 
zkušenosti 11 odůvodnit, s výsledky průzkumu 
HM HK.

Šetření bylo provedeno s cílem získat co nej-
větší vzorek členů, a tedy s maximální mož-
nou reprezentativností a validitou získaných 
dat. Výsledný vzorek a jeho rozložení uvádí 
tabulka 1.

Po shromáždění vyplněných dotazníků, je-
jich kontrole a korektuře byla získaná data pře-
vedena v numerických hodnotách do počítače, 
byly vytvořeny kategorie odpovědí na jednot-
livé otevřené otázky. Následovalo zpracování 
dat pomocí softwaru Microsoft Excel formou 
tabulek a grafů.

10 Vycházíme z údaje o celkovém počtu členů 
HM ČR – tedy přibližně 8 200. Získaný vzo-
rek tak představuje pouze asi 0,6 % členů 
této organizace.
11 Autor je členem HM HK od roku 2002, 
členem HM ČR od roku 2004.

Výsledky a závěry

Na tomto místě je nejprve vhodné zdůraz-
nit fakt, že se jednalo o první takto rozsáhlé 
šetření mezi členy HM HK. Díky cca 63 % 
vzorku12 jejích členů lze výsledky tohoto šet-
ření považovat za dostatečně reprezentativní 
i validní. Jak již bylo zmíněno, v průběhu se-
kundárního průzkumu se bohužel nepodařilo 

12 Viz údaj o počtu členů HM HK a tabulka 1.

získat dostatečný počet respondentů z řad HM 
ČR pro plnohodnotnou komparaci současného 
stavu v obou organizacích. Všechny ostatní 
vytyčené cíle šetření se však splnit podařilo.

Potvrdila se i většina hypotéz, které byly 
na základně vlastního několikaletého členství 
a studia dalších materiálů stanoveny. V  ta-
bulce 2 je přehledně provedeno detailnější 
porovnání výsledků s příslušnými hypotézami.

ZIMNÍ PÍSNIČKY PRO MALé ZPĚVÁČKY

Příloha tohoto čísla Hudební výchovy při-
náší dvě písně z cyklu Pět zimních písniček, 
které v roce 2012 napsala v Mladé Boleslavi 
dvojice autorek – Jiřina Jiřičková (hudba) 
a Kateřina Bartošová Fialová (text). Písničky 
vznikly na přání zpěváčků přípravného sboru 
Jiřičky Minorky, který působí na ZUŠ Mladá 
Boleslav, a jsou jim také věnovány. Autorka 
hudby se od roku 2004 věnuje výuce sborového 
zpěvu na základní umělecké škole, zároveň však 
spolupracuje se zpěváčky předškolními a své 
zkušenosti dále uplatňuje, mimo jiné, na vý-
chovných koncertech pro děti na 1. stupni 
základní školy. Pro svůj přípravný sbor, který 
tvoří děti mladšího školního věku, hledala nové 

písně se zimní tematikou, které by děti zaujaly 
a zpestřily jim „povinný“ a většinou očekávaný 
adventní repertoár. Po předchozí pozitivní zku-
šenosti oslovila Kateřinu Bartošovou Fialovou, 
povoláním soudkyni a maminku jedné sboris-
tky, zda by napsala texty související s dětským 
prožíváním zimní doby. Jednotlivé texty jsou 
blízké dětskému naturelu, vnímání okolního 
světa a dětským zkušenostem. Písničky jsou 
napsány záměrně jednoduše. Jsou krátké 
a snadno zapamatovatelné. Zpívá je celý sbor, 
možné je i uplatnění sólistů. Ke zpěvu mohou 
být vedle klavírního doprovodu využívány 
housle, zobcová flétna či metalofon. Jako ví-
taný doprovodný nástroj se nabízí také kytara, 

která může doplnit doprovod klavíru nebo znít 
sama. V písních lze využít rytmický a zvuko-
malebný doprovod podle vlastního uvážení.

Písně jistě naleznou uplatnění u příprav-
ných sborů, v hodinách hudební nauky na zá-
kladních uměleckých školách i při zpěvu při 
výuce hudební výchovy na základních školách. 
Mladoboleslavské Jiřičky Minorky si je velmi 
oblíbily. Na konci školního roku 2012, když 
měly děti svým kamarádům zazpívat některou 
z písní, která jim během školního roku utkvěla 
v hlavě, mnozí z nich zazpívaly v červnu právě 
některou z těchto písní …

Redakce

Skupina 
respondentů

Počet 
respondentů

HM HK 
celkem

PdF UHK 133
170

PS Gybon 37

HM ČR 46

Respondentů 
celkem

216

Tabulka 1

Hypotézy Výsledky

Většina členů HM HK jsou ženy, prů-
měrný věk členů je 20 let.

Členskou základnu HM HK tvoří z 88 % ženy, 
průměrný věk členů je 20 let.

Zhruba 75 % členů HM HK je studenty PdF UHK 
(převážně oborů Učitelství pro mateřské 
školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

80 % členů je studenty PdF UHK (65 % členů 
je studenty oborů Učitelství pro mateřské 
školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

Maximálně 10 % členů ovlivnila HM HK 
při výběru studijního oboru, volbě povolání 
nebo směřování další zájmové činnosti, 
pro přibližně 80 % je však členství pro jejich 
současné studium či povolání přínosné.

HM HK ovlivnila při výběru studijního 
oboru, volbě povolání nebo směřování 
další zájmové činnosti 5 % členů, 
pro 75 % je členství přínosné 
pro jejich současné studium či povolání.

Členové HM HK jsou velice málo infor-
mováni o existenci republikové HM.

71 % členů vůbec neví o existenci HM ČR.

Společných akcí HM HK se účastní 
méně než polovina jejích členů.

Společných akcí HM HK se účastní 
51 % jejích členů.

Mezi největší klady členství v HM HK patří 
možnost uplatnění slev a získávání kulturních
zážitků, hlavními nedostatky jsou pak 
nedostatečná propagace činnosti a malý 
počet společných organizovaných akcí.

Největší klady členství v HM HK: finanční 
výhody, kultura, zážitky; největší nedostatky: 
propagace, informace, jiné výhody.

Jednotlivé skupiny respondentů se nejvíce 
odlišují mírou účasti na společných akcích 
a hlavními důvody členství.

Potvrzeno – podrobněji dále.

Tabulka 2
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MAx BATTKE A ČESKÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Miluše Obešlová

V letošním roce si připomínáme 150. výročí 
narození hudebního pedagoga Maxe Battkeho 
(1863–1916). Ačkoli se  jedná o německého 
pedagoga, zanechal v české hudební pedago-
gice a v českém školství nesmazatelnou stopu. 
Podíváme-li se do literatury na přínos Battkeho 
pro českou školu, zaznamenáme slovní spo-
jení: nová Battkeho metoda – základ reformy 
vyučování zpěvu. Zde se nabízí otázka, proč 
se po uznávaných učebnicích zpěvu význam-
ných českých hudebních a pěveckých pedagogů 
tolik rozšířila metoda M. Battkeho?

Připomeňme si, kdo na poli pěvecké pedago-
giky stál v čele hlavního dění. Metodické otázky 
školského zpěvu se začaly více promýšlet po roce 
1869, po zavedení zpěvu jako povinného před-
mětu do škol. Jedním z prvních metodiků té 
doby byl J. L. Zvonař s prací Návod ke zpěvu 
s ohledem na národní školy (Dalibor III/1860). 
Kromě Zvonaře se metodickými postupy škol-
ského zpěvu na národní škole zabývalo mnoho 
dalších pedagogů, jako například J. Hejda, 
J. Vacek, E. Vašák, K. Sázavský, R. Nejedlý. Z vel-
kého množství pěveckých metod se na konci 
19. století nejlépe osvědčila Nová nauka zpěvu 

pro školy obecné, měšťanské a střední jakož 
i pro ústavy pěvecké a hudební vůbec, od prv-
ních počátků až k dokonanému vyučení 1 (Praha 
1879) Františka Pivody, která byla zaměřena 
především na výcvik hlasu. Svoji strukturou 
a hlavně obsahem přispívala k rozvoji kvalitního 
českého zpěvu, a to až do počátku 20. století, 
do příchodu nové Battkeho metody. 

Max Battke přistupoval ke zpěvu jako k jaké-
mukoliv jinému vyučovacímu předmětu. Zpěv 
považoval za přirozený prostředek rozvoje hu-
debnosti, která je předpokladem správného 
chápání hudebních děl. Výcviku zpěvu by 
měla předcházet výchova hudebního sluchu. 
V této oblasti vycházel z přirozeného tonálního 
cítění, ze stupnicové řady podložené solmizač-
ními slabikami, a z trojzvuku. Nácvikem vztahů 
k tónice pak dosahoval zpěvu z listu, kterou 
označoval pojmem Primavista. Jako první za-
čal studovat Battkeho metodu u nás F. Spilka, 
a to přímo u autora v Berlíně. Díky němu byla 

1 Kniha vycházela po částech v nakladatelství 
Dr. Ed. Grégr & Ed. Valečka od roku 1879. 
Samotná kniha rok vydání neudává.

metoda Primavista zavedena nejprve na hudeb-
ním ústavu A. Mikeše v Praze, a následně také 
na pražské konzervatoři. F. Spilka novou metodu 
popsal ve svém spise Nové směry ve vyučování 
zpěvu (1905). V roce 1912 uspořádala Pěvecká 
škola umělecké výchovy na Vinohradech prak-
tický kurz o Battkeho metodě, kterého se autor 
osobně zúčastnil. Přednášel a názorně prezen-
toval svoje myšlenky a pedagogické postupy. 
Díky kurzu se metoda rychle rozšířila a stala 
se podnětem pro vznik několika intonačních 
škol (Brno, Praha, Olomouc).

Battkeho názory na vyučování zpěvu ve škole 
jsou uvedeny v jeho práci Hudební grammatika 
(1911), kterou přeložil a učivo rozvrhnul dle pro-
zatímních učebních osnov S. Jiránek. Battkeho 
metoda se stala základem reformy zpěvu v české 
škole. Jeho požadavky na rozvoj hlasových dis-
pozic žáků prvních až třetích ročníků byly tyto:
První školní rok:
• nápodoba tónů v poloze dětem hlasově při-

měřené (asi d1 – a1),
• rytmická cvičení odklepáváním nebo zpívá-

ním na slabiky na, la, 
• výslovnost samohlásek a slabik,

Blíže se nyní zaměřme na poslední hypotézu, 
resp. nejvýraznější diference v  odpovědích 
jednotlivých podskupin respondentů, z nichž 
lze vyvodit několik obecných závěrů. Značné 
odlišnosti můžeme skutečně pozorovat v od-
povědích na otázku, jejíž pomocí jsme zjišťo-
vali míru účasti členů na společných akcích13. 
Rozdíly jsou zde patrné jak v rámci HM HK, 
tak i v celkovém porovnání s republikovou HM. 
Tyto výsledky potvrzují současnou odlišnou 
profilaci činnosti obou organizací. Zatímco 
činnost HM ČR je založena na pořádání společ-
ných akcí a setkávání členů, prioritou HM HK 
je v současnosti spíše zprostředkování zvýhod-
něných možností návštěv kulturních akcí pro 
její členy. Jde tak především o snahu vybavit 
studenty Hudební katedry PdF UHK dostateč-
nou posluchačskou zkušeností, nezbytnou pro 

13 V rámci HM HK se jedná o společné návštěvy 
koncertů a představení, besedy s osobnostmi 
z oblasti umění a kultury, akce PS Gybon 
a soutěž Hradecký slavík.

jejich studium i budoucí profesi. Druhým vý-
znamným odvětvím činnosti královéhradecké 
HM jsou pak aktivity gymnaziálního PS Gybon 
a jejich podpora.

Těmto závěrům odpovídají i obdobně lišící 
se důvody členství v Hudební mládeži. Na zá-
kladě těchto zjištění i vlastní zkušenosti lze 
za hlavního společného jmenovatele členství 
studentů PdF UHK v královéhradecké HM 
označit jeho již zmiňovaný přínos pro studium 
a budoucí praxi (resp. finančně výhodné ná-
vštěvy koncertů a představení, umělecké zážitky, 
získávání nových znalostí, dovedností atd.). 
Členství zpěváků Gybonu v HM HK je přímo 
vázáno na aktivní uměleckou činnost a kolek-
tivní podstatu tohoto pěveckého sboru, který 
plní funkci reprezentačního tělesa HM HK a je 
touto organizací rovněž finančně podporován. 
Podstatou členství v HM ČR je pak skutečně 
možnost účasti na  různorodých společných 
kulturních akcích, které poskytují příležitost 
setkávat se s přáteli a lidmi podobných zájmů.

Jedním z významných cílů tohoto šetření 
byla formulace možných návrhů či strategií 
pro další činnost HM HK. Na základě všech 
uvedených zjištění byla tedy předložena násle-
dující doporučení:
• vytvořit webovou prezentaci,

• rozšířit aktivity na další umělecká odvětví,
• více propagovat činnost HM ČR.
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doucí práce PhDr. Dana Soušková, Ph.D.)
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• vhodné písně dle sluchu v rozsahu d1– a1 
nebo i c1– c2.

Druhý školní rok:
• další hlasová cvičení,
• zjasňování a ztemňování samohlásek,
• snadné písně v rozsahu c1– c2. 

Třetí školní rok: 
• pokračování cvičení hlasu a výslovnosti,
• spojování dvou, tří a  čtyř tónů na  jednu 

slabiku,
• písně v rozsahu c1– c2.

Než učitel přejde k hlasovým cvičením, měl 
by dle Battkeho cvičit výslovnost samohlásek 
a souhlásek. Děti by měly vyslovovat samohlásky 
po učiteli, aby přímo na něm viděly, jak tvarovat 
ústa při výslovnosti jednotlivých vokálů. Battke 
vychází nejprve z vokálu a, který pozvolna pře-
měňuje na stejném tónu bez přerušení dechu 
na vokál e a z něho stejným způsobem přejde 
na vokál i. Takovým postupem se hlas zjasní. 
Opačným způsobem, tzn. od  vokálu a  přes 
o až k vokálu u, se hlas ztemní. Jednodušším 
cvičením, které může předcházet ztemňování 
a zjasňování hlasu, je spojování vokálů do dvojic, 
jako např. ao, au, ae, ai, ou, oa, oi atd. Protože 
výslovnost samotných samohlásek působí ob-
tíže, doporučuje Battke zpočátku spojovat sa-
mohlásky s některými souhláskami, nejlépe s n 
nebo l. Souhlásky by se měly vyslovovat krátce, 
ale ostře ve smyslu konkrétnosti a určitosti, 

kterou musí mít každé zpívané slovo. Podle 
Battkeho by měla být první hlasová cvičení 
umístěna v rozsahu d1 – a1, nebo e1 – h1, pří-
padně f1 – c2 . Cvičení se mají zpívat slabým 
hlasem, nikdy ne silně. Pokud dovedou žáci 
v rozsahu d1– h1 vyslovovat vokály a konsonanty 
zřetelně, je možné přejít ke cvičením v rozsahu 
celé oktávy, a to d1 – d2, c1 – c2, někdy e1 – e2. 
Po trojzvuku a oktávě je součástí stálých cvičení 
také vzestupná a sestupná stupnice. Poměrně 
velkým překvapením je zařazení techniky messa 
di voce do první kapitoly Hudební grammatiky, 
což znamená, že tento poměrně náročný tech-
nický prvek byl měl být nacvičován již ve tře-
tím ročníku. Kromě hlasových cvičení užívá 
samostatně cvičení rytmická, dechová, sluchová 
a intonační. Osobitost se projevuje i ve způsobu 
nácviku zpěvu, při kterém využívá melodizova-
nou a rytmizovanou řeč, která má vést k rozvoji 
dětské tvořivosti a improvizace. 

V čem je tedy Battke nový? Určitě v tonální 
intonační metodě, v uplatnění a prezentování 
samostatných cvičení dechových, rytmických, 
sluchových, intonačních, v zavedení intonač-
ního diktátu, cvičení na rozvoj paměti apod., 
a také částečně v nácviku zpěvu, který vychází 
z melodizované řeči. Na první pohled zřejmá 
převažující orientace M. Battkeho na oblast in-
tonace se značně projevila i v našich školách. 
Nástupem jeho metody se začala naše škola 

orientovat převážně na  intonační postupy. 
Základem vyučování se stala Battkeho intonační 
metoda s diktátem a  sluchovými cvičeními. 
Jednostranné prosazování intonačních postupů 
a zneužití lidové písně jako pouhého intonač-
ního materiálu mělo však za následek pokles 
zpěvnosti a rozvoje hudebnosti dětí a hlavně 
pokles zájmu dětí o zpěv jako vyučovací před-
mět. Východiska z tohoto neutěšeného stavu 
hledala celá řada hudebních pedagogů, jejichž 
názory na řešení situace se značně lišily. Mezi 
ty, kteří viděli hlavní příčinu především v ne-
dostatečném pěveckém výcviku, patřil zejména 
F. Spilka, F. Waic a B. Jeremiáš. 

Vliv Battkeho metody můžeme pozorovat 
i v současnosti. Na základě analýzy vzdělávacích 
programů, které platily od 90. let 20. století. 
do 1. 9. 2007, se domnívám, že otisk Battkeho 
metody zůstal v české hudební výchově dodnes. 
Není to jen jeho vliv na strukturu vyučovací 
hodiny – především uplatnění samostatných 
cvičení, ale především zakonzervování poža-
davků na hlasový rozvoj žáků ve smyslu hlaso-
vého rozsahu. Od roku 1911 až do současnosti 
se požadavky na rozvoj hlasového rozsahu dětí 
prvních až třetích tříd nezměnily. Změnu ne-
přinesl ani Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, kde požadavky jsou stano-
veny jen velmi obecně a záleží pouze na učiteli, 
jak s dětmi bude pracovat. —

Paul Hindemith, jehož 50. výročí úmrtí si letos 
připomínáme, je jedním z největších představi-
telů německé a rovněž současné světové hudby 
20. století. Je znám výjimečnou šíří svých umě-
leckých aktivit, které zahrnují skladatelskou 
činnost s  nesmírně bohatou invencí, dále 
se prezentoval jako skvělý violista, komorní 
hráč, dirigent, pedagog, hudební teoretik, pu-
blicista a organizátor festivalu moderní hudby 
Donaueschingen (od roku 1922). Jeho tvorba 
zasahuje téměř do všech žánrových oblastí, 
z nichž velmi významnou součástí je i rozsáhlé 
dílo s hudebně výchovným zaměřením. 

„V životním tvůrčím odkazu P. Hindemitha 
nacházíme široké spektrum hudebněpedago-
gických aspektů, skutečnost, která v mocné 
amplitudě svého záběru v  podstatě nemá 

v hudebních dějinách obdoby.“1 Hindemith 
se  zabýval tvorbou učebnic, komponoval 
skladby s  výchovným posláním, věnoval 
se vlastní pedagogické činnosti – výuce skladby 
a hudební teorie. Z jeho teoretických prací 
jmenujme dílo Unterweisung im Tonsatz, za-
bývající se naukou o skladbě, cvičebnice pro 
studium harmonie Aufgaben für Harmonie 
schüler a  Übungsbuch für elementare 
Musiktheorie, která pojednává o základech 
hudební teorie. S první zmiňovanou publi-
kaci se lze seznámit pomocí komentáře, který 

1 PŘIBYLOVÁ, L. Paul Hindemith a české 
země. Ústí nad Labem : UJEP, 2008, s. 102.

poskytuje kniha E. Hradeckého2. Ostatní pu-
blikace jsou v českém hudebně teoretickém 
teritoriu kvůli obtížné dostupnosti a absenci 
českého překladu téměř nevyužívané. 

Hindemithovy skladby s výchovným poslá-
ním jsou určené k rozvoji hudebnosti, pře-
devším ve  sféře všestranného amatérského 
muzicírování. Skupina těchto skladeb je na-
tolik početná, že v encyklopedii Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart německého autora 
G. Schuberta jim je v rámci hesla P. Hindemith 
věnován samostatný oddíl. S těmito skladbami 
se v naší interpretační praxi a v hudebně vý-
chovném procesu příliš nesetkáváme, přitom 

2 HRADECKÝ, E. Paul Hindemith. Svár teorie 
s praxí. Praha : Editio Supraphon, 1974.

Anotace: Paul Hindemith patří mezi nejvýznamnější osobnosti světové hudby 20. stoleti. Jeho tvůrčí zájem 
pronikl do všech skladatelských, hudebně-teoretických a pedagogických oblastí. Hindemith vytvořil rozsáhlé 
dílo s hudebně-pedagogickým zaměřením, které u nás zůstává v pozadí všeobecného zájmu a povědomí.

Klíčová slova: světová hudba 20. století, hudební hra pro děti, učebnice hudební výchovy. 

skladba Stavíme město je vytvořena jako „hra 
pro děti“ a Hindemith ji, i řadu dalších, vybavil 
vlastním komentářem. „Hra pro děti: to zna-
mená, že tento kus je koncipován pro poučení 
a výuku, ale lze jím též bavit dospělé diváky. 
Jeho interpretace plně podléhá dětskému na-
studování. Některé písně mohou být vynechány 
a jiné hudební kousky, nebo scény či tance mo-
hou být vloženy. Počet dětí může být libovolný, 
totéž platí i pro orchestr, který kromě mini-
málního počtu tří hráčů lze jakkoli obměňo-
vat.“3 Navzdory těmto uvedeným skutečnostem 
se s dětskou hrou Stavíme město setkáváme jen 
velmi zřídka. V českém hudebním časopisectví 
je tomuto dílu věnována studie J. Foltýna Paul 
Hindemith: Stavíme město, uveřejněná v časo-
pise Estetická výchova v roce 1971. 

Nahlédneme-li do učebnic hudební výchovy 
pro druhý stupeň základní školy a dále školy 
střední (s datem vydání v rozmezí 1965–1999), 
je zde jméno P. Hindemitha citováno pouze 
osmkrát. V učebnici pro 6. ročník (J. Mihule; 
M. Střelák, Praha : SNP, 1981, s. 67–68) 
se Hindemithovo jméno vyskytuje ve spojení 
s jeho Klavírní suitou „1922“ a Sonátou pro 
sólovou violu op. 25, č. 1. Další podrobnější 
zmínka se nalézá ve starší učebnici 8. roč-
níku (J. Snětina; B. Vítek, Praha : SNP, 1967, 
s.  164–166); zde autoři poměrně obsáhle 

3 PŘIBYLOVÁ, L. Paul Hindemith a české 
země. Ústí nad Labem : UJEP, 2008, s. 104.

nahlížejí na Hindemithovu bibliografii a jako 
jediní se zmiňují o Hindemithově tvorbě pro 
mládež. Učebnice pro 9. ročník Světem hudby 
(I. Hurník; A. Matzner; M. Střelák, Praha : 
SPN, 1971, s. 54 a  232) poprvé zařazuje 
Hindemithovu vokální skladbu, dvojhlasý 
kánon Kdo si hudbu vyvolí. Další učebnice 
pro 9. ročník (J. Brabec, Praha : Jinan, 1997, 
s. 62) konstatuje symfonii Harmonie světa, 
Rekviem a operu Malíř Mathis. Podobná si-
tuace je i v učebnicích pro vyšší stupeň školy. 
Učebnice pro gymnázia (J. Mihule; P. Mašlan; 
F. Mouryc, Praha : Fortuna, 1999, s. 95–97) ci-
tuje pouze Scherzo druhé věty z Hindemithova 
díla Symfonické metamorfózy. Větší plocha je 
věnována Hindemithovi v učebnici pro střední 
pedagogické školy Hudba a její svět (J. Mihule; 
V. Kovařík, Praha : SPN, 1985). Autoři se vě-
nují v rámci 2.–4. ročníku Hindemithově tvorbě 
kánonů (s. 290), zastavují se u Symfonických 
metamorfóz (s. 426) a stručně se zmiňují o hu-
dební hře Stavíme město (s. 460). Z tohoto 
výčtu je jasné, že současný stav hindemithov-
ského povědomí v rámci hudební výchovy je 
velmi mizivý. 

Z dalších hudebněpedagogických publikací 
nahlédněme do publikace V. Kovaříka Sborový 
zpěv na střední pedagogické škole (Praha : SPN, 
1984), ve které autor zařazuje tři Hindemithovy 
skladby. Jedná se  o  sbor Přání pocestného 
(s. 481), kánony Kdo si hudbu vyvolí (s. 534–
535) a Nekoukej kysele (s. 536–537), které lze 

interpretovat s libovolnými doprovodnými ná-
stroji. Vysokoškolská učebnice určená učitelům 
na prvním stupni základní školy, Hudba pro 
děti (J. Herden; E. Jenčková; J. Kolář, Praha : 
Univerzita Karlova, 1992) uvádí na s. 75 notový 
příklad z hudební hry pro děti Stavíme město, 
kde je na několika řádcích podán stručný návod 
k intepretaci skladby. 

Detailněji se  problematice Hindemitha 
a jeho vztahu k české zemi věnuje pedagožka 
a hudební historička Lenka Přibylová, která 
ve svém publikovaném výzkumu o současné 
reflexi tvůrčího odkazu Paula Hindemitha 
konstatuje: „Všeobecně u nás není po deseti-
letí zvykem zahrnovat do hudebně výchovného 
procesu tvorbu P. Hindemitha. Skladby jsou 
v zásadě obtížně dostupné a didakticky nezma-
pované.“ 4 Tuto skutečnost dokresluje vyhod-
nocení jejího výzkumu, z něhož je patrné, že 
důvodem absence Hindemitha v našem hu-
debně-pedagogickém procesu je nedostatečná 
všeobecná popularizace Hindemithova díla, 
malá informovanost pedagogů a obtížná do-
stupnost hudebních materiálů, případně textů 
v českém jazyce.

Odkaz P. Hindemitha ve světovém hudeb-
ním dění je impozantní a  zaslouží si větší 
pozornost jak v  interpretační a  hudebně 
teoretické sféře, tak v oblasti české hudební 
pedagogiky, která vykazuje značný dluh při 
využívání Hindemithova díla. 

4 Tamtéž, s. 107.

jOHN BUCKLEY V ČECHÁCH
Anna Romanovská Fliegerová

V září 2013 navštívil Českou republiku irský 
hudební skladatel a pedagog John Buckley. 
Díky výměnnému programu Erasmus před-
nášel na PedF UK v Praze a tři jeho skladby 
zazněly během literárně-hudebního večera 12. 
září v klášteře Zlatá Koruna.

John Buckley (1951) vystudoval hru 
na příčnou flétnu a hudební kompozici na ir-
ské Královské hudební akademii. Skladbu 
dále studoval u Aluna Hoddinota a Johna 
Cage. Na National University of Ireland mu 
byly uděleny tituly PhD. a DMus. Je autorem 
téměř stovky děl, která byla hrána a vysílána 
ve více než padesáti zemích světa. V roce 1984 
se stal čestným členem uměleckého spolku 
Aosdána, státem podporovaného sdružení 
tvůrčích umělců. Buckley je pedagogem hu-
debně-teoretických předmětů na dvou dub-
linských univerzitách.

Svoji pražskou přednášku, která se  ko-
nala 10. září v  aule PedF UK, rozdělil 

do tří tematických okruhů. Nejprve hovořil 
o St. Patrick´s College of Dublin, na které 
sám již 17 let přednáší obory hudební teo-
rie, pedagogika a skladba. Zmínil své kolegy 
z hudebního oddělení a vyzdvihl silnou vazbu 
na Českou republiku v souvislosti s výměnou 
studentů v rámci programu Erasmus. Dále 
se pak zabýval irským vzdělávacím systémem 
a pozicí hudební výchovy vůbec.

V  druhé části Buckley představil svoji 
učebnici hudební výchovy The Right Note 
pro 5. a 6. třídu ZŠ, jejíž součástí je podrobný 
manuál pro učitele a CD s hudebními ukáz-
kami. Na konkrétních příkladech ukázal, jak 
jednoduše může (nejen) začínající pedagog 
s touto knihou pracovat.

V závěru přednášky Buckley krátce zmí-
nil také svoji skladatelskou činnost. Zazněly 
ukázky kytarové sonáty č. 1 z roku 1998 a or-
chestrální skladba Campane in Aria z roku 
2006, která byla zkomponována u příležitosti 

25. výročí otevření Národní koncertní síně 
v Dublinu. Podrobněji se zabýval skladbou 
Three preludes for two violin, která byla repro-
dukována živě houslisty Annou Romanovskou 
Fliegerovou a Michaelem Romanovským. 

Královský hudební festival Zlatá Koruna 
pořádal 12. září literárně-hudební pořad vě-
novaný památce spisovatele Ladislava Dořáka 
(1920-1983), nazvaný Básně psané na dláždění. 
Večer byl provázen hudbou současných sklada-
telů Johna Buckleyho, Jana Holého a Zdeňka 
Zahradníka. Z Buckleyho díla zazněla skladba 
pro sólo violu Sirato (1987) v podání Gabriely 
Vermelho, dále pak Three preludes for two vi-
olin (2009), kompozice, která vznikla jako sva-
tební dar pro Annu Romanovskou Fliegerovou 
a Michaela Romanovského. Těmito houslisty 
byla také interpretována. Třetí uvedenou sklad-
bou pak bylo A Few Notes for Jim pro sólové 
housle z roku 2005. Provedení se ujala Anna 
Romanovská Fliegerová.

Hudební složku celého večera doplnila 
kompozice Obrys světla Jana Holého a pís-
ňový cyklus Premiéra Zdeňka Zahradníka. 
Východiskem a inspirací byla pro oba autory 
poezie Ladislava Dvořáka.

PAUL HINDEMITH V ČESKé HUDEBNÍ PEDAGOGICE
Dagmar Zelenková

—

—



70 71HUDEBNÍ VÝCHOVA 4/2013

RYTMICKé HRY S PřEDMĚTY VŠEDNÍHO DNE – 1. ČÁST
Jitka Kopřivová

ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDOVÁNÍ
Eva Jenčková

Rytmus je nedílnou součástí života každého 
z nás. V pravidelných impulsech probíhají 
základní lidské funkce (dech, tep srdce, 
chůze) a nesčetné množství (ne)pravidelných 
zvuků utváří okolní svět. Vzpomeňme např. 
na tikot hodin, na zvuky semaforu při čekání 
na „zeleného panáčka“ či na rytmus kolem 
projíždějícího vlaku. Systematické procvičo-
vání rytmu tedy oprávněně tvoří nedílnou 
součást hudební výchovy.

K  nejznámějším metodám procvičování 
smyslu pro rytmus patří oblíbená hra na tělo 
–body percussion (reprodukce rytmů zvuky lid-
ského těla – luskáním, tleskáním, pleskáním, 
dupáním), voxcussion (realizace rytmů pomocí 
lidského hlasu), dále rytmicko-pohybové me-
tody (pohybové ztvárnění jednotlivých struk-
tur) či reprodukce rytmů na hudební nástroje. 

Současná hudební pedagogika nabízí pře-
devším německy mluvícím učitelům hudební 
výchovy řadu publikací, zaměřujících se na af-
rickou a latinsko-americkou rytmickou tra-
dici. Poskytují též mnohdy podrobné návody 
správného ovládání bicích nástrojů. Avšak 
realizace těchto postupů ztroskotává zejména 
na finanční náročnosti nákupu nástrojů sa-
motných. Objevují se tedy i první publikace 
upouštějící od „pravých“ hudebních nástrojů. 
Ty jsou ve výuce nahrazovány znějícími před-
měty všedního dne1 (vyučující je sežene bez 
větších finančních nákladů). Žáci tak využívají 
k reprodukci rytmů propisovačky, mince, umě-
lohmotné láhve, pravítka, papír, květináče, ke-
límky apod. Právě hře na předměty všedního 
dne je věnováván tento prakticky orientovaný 
cyklus článků. 

Rytmické hry s kelímky

K rytmickým hrám se hodí nejlépe pevné 
neprůhledné umělohmotné kelímky. Můžeme 
použít i obyčejné kelímky od jogurtu, avšak 
musíme vzhledem k jejich horší odolnosti po-
čítat s jejich větší spotřebou.

Průprava

Předpokladem úspěšného zvládnutí násle-
dujících cvičení je praktická zkušenost se zá-
kladními rytmickými činnostmi. Rozvíjíme 
smysl pro puls a metrum či schopnost opako-
vání jednoduchých rytmických motivů. Dále 

1 FILZ, R. Rhythmus aus der Schultasche. 
Helbling : Rum bei Innsbruck, 2012.

vycházíme ze zvládnutí snadných koordinačních cvičení se zaměřením na pravidelné střídání 
pravé a levé ruky. 

Uvádíme zde několik cvičení pro zdokonalení koordinačních dovedností žáků. Pleskáme či 
hrajeme úderem o stůl:

Ostinátní rytmy s kelímky

Následující čtyřtaktové ostinátní rytmy nacvičujeme jako celek, případně po částech – např. 
po dvou dobách. Stojí-li učitel před třídou, provádí rytmy zrcadlově. Nácvik též usnadní slabiky 
uvedené pod jednotlivými rytmy.2 Nastudované rytmy lze využít k dalším praktickým činnostem:
• hrajeme všechny rytmy za sebou (každý dvakrát) na playback, který naleznete 
 na www.JitkaKoprivova.eu
• jednotlivé rytmy využijeme k doprovodu právě studované písně ve čtyřčtvrtečním taktu
• mezi jednotlivá opakování rytmů lze vložit improvizace žáků (jednotlivce či skupiny)

2 Videozáznam hry jednotlivých rytmů naleznete na webových stránkách www.JitkaKoprivova.eu.

Cups Song (When I’m gone)

Především u dívek ve věku od 11 do 17 let 
je velmi oblíbena píseň When I’m Gone 
z  filmu Pitch Perfect, kterou nazpívala 
americká herečka Anna Kendricková roku 
2011. Historie písně sahá do roku 1931, kdy 
skupina Carter Family nahrála její první 
verzi A. P. Cartera. V roce 2009 byla píseň 
přetextována, doplněna rytmickým dopro-
vodem s kelímky a znovu nahrána skupinou 
Lulu and the Lampshades. Song se dočkal 
popularity nejen v USA, ale i po celém světě. 
Ostinátní rytmus s kelímkem doprovází celou 
píseň. Podobně jím lze doprovázet libovolnou 
skladbu v čtyřčtvrtečním taktu.3

—

3 Video nácviku rytmu naleznete opět 
na www.JitkaKoprivova.eu. 

úder rukou o stůl 

kelímkem pohybujeme
po stole krouživý 
pohybem zleva doprava 

uchopení kelímku
do druhé ruky 

kelímek držíme v ruce
a udeříme hranou jeho
dna o stůl 

kelímek držíme v ruce
a udeříme s ním o stůl

Vysvětlivky

Než začneme:

Česká vánoční koleda Štědrej večer nastal 
tradičně patří k tematickému písňovému re-
pertoáru dětí školního i předškolního věku. 

Na sváteční náladě této koledy se kromě 
slovního obsahu významně podílí také složka 
hudební, zejména její drobně zvlněné dílčí 
melodické linie, které plynou vázaně v klid-
ném, mírném tempu a jako celek tvoří melo-
dicky i dynamicky vyklenutý oblouk. 

Pozor! Při zpěvu je třeba uvedené vnitřní 
melodické členění respektovat a dbát hlavně 
na správné nádechy, které v textu logicky 
odpovídají i jednotlivým větám této koledy.

Protože k  vánoční tradici patří mimo 
jiné i  vánoční koledy, je pochopitelné, 
že se  jimi skladatelé nechávají inspirovat 
k nejrůznějším hudebním úpravám. Mnohé 
se dají s úspěchem využít také ve školních 
podmínkách, třeba koleda Štědrej večer na-
stal v instrumentální úpravě Petra Ebena, 
která vedle malé sluchové hádanky pro po-
sluchače nabízí ke skupinové souhře různě 
náročné party.

Kromě toho je vánoční koleda Štědrej 
večer nastal také výtečnou příležitostí 

k spoluprožití sváteční atmosféry a radosti 
z  darování vánočních dárků ve  skupi-
nové hudebně pohybové hře s pravidly. 

1. Sluchové hádanky 
s koledou Štědrej večer nastal 

Nejprve si celou koledu poslechněte a při 
dalším poslechu pozorně sledujte její melo-
dii. Poznáte, které části koledy jsou úplně 
stejné? Zazpívejte je po sobě s příslušnými 
slovy (začátek a závěr koledy).

Na šikovné muzikanty čeká ještě další slu-
chová hádanka. Všimněte si dvou podobných 
melodických dvoutaktí uprostřed koledy. 
V čem se shodují? (V rytmu a melodické 
linii.) V čem se liší? (2. melodické dvoutaktí 
je posunuto o tón níž.)

Slova Štědrej večer nastal se ve vánoční 
koledě opakují 2x za sebou. Vytleskejte jejich 
rytmus a určete počet jejich taktů (3 takty, 
2 takty). Stejným způsobem porovnejte 
i  rytmus částí se  slovy koledu přichystal 
(2 takty, 3 takty).Zaposlouchejte se  ještě 
do doprovodné melodie houslí, ve které jsou 
ukryta dvě malá překvapení. Poznáte části 

vánočních koled? (5. až 11. takt: Chtíc, aby 
spal; 11. až 14. takt: Veselé vánoční hody).

2. Instrumentální doprovod 
koledy Štědrej večer nastal 

Ke zpěvu štědrovečerní koledy postupně 
přidávejte hru jednotlivých nástrojů podle 
notového zápisu. Pro instrumentální verzi 
lze zvolit sopránovou zobcovou flétnu ke hře 
melodie této koledy a případně i altovou zob-
covou flétnu ke hře 2. hlasu. 

K  harmonickému doprovodu použijte 
ostinátní jednotaktové melodicko-rytmické 
figury, které se  stále opakují během celé 
koledy. Vyzkoušejte k tomu prázdné struny 
kytary v souhře s altovým xylofonem nebo 
altovou zvonkohrou.

3. Harmonický doprovod koledy 
na sklenice s vodou 

Vzhledem k tomu, že koledu Štědrej večer 
nastal lze harmonicky doprovodit pouhým 
střídáním tóniky a dominanty, můžete jejich 
základní tóny zvukomalebně hrát na dvě 
naladěné sklenice s vodou.

uchopení kelímku shora

tlesknutí 

úder kelímkem 
do dlaně druhé ruky 

úder rukou shora 
do dna kelímku 

úder otevřenou stranou
kelímku do dlaně 
druhé ruky 

Rytmus 1

bum    ča    bum  ča     bum bum  ča     bum   bum  ča  bum  ča  bum bum ča

bum    wish                      ča     bum bum          bum     wish                     ča       bum

bum   ča    bum   ča    bum    ka         ka              bum     čá          ča      bum

Rytmus 2

Rytmus 3

Rytmus 4

ka      bom bom      ka         ka       šš   bum bum         ka       bom bom      ka     ka     šš   bum
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Příprava sklenic k zvukomalebnému 
harmonickému doprovodu:

Rozeznění spočívá v  krouživém pohybu 
mokrým ukazováčkem po zabroušeném okraji 
sklenice s vodou. Připravte si dvě sklenice, na-
plňte je částečně vodou a výšku tónů vydáva-
ných kroužením po hraně sklenice kontrolujte 
na hudebním nástroji, nejlépe na klavíru.

Vodu dolévejte či ubírejte dle potřeby, 
až dosáhnete u jedné sklenice tónu d1 (tó-
nika) a  u  druhé sklenice hlubšího tónu 
a (dominanta).

Na sklenice hrajte ve dvojici, každý podle 
určené harmonické funkce. Ukazováčky si 
během hry namáčejte v další nádobce s vo-
dou, abyste si nerozladili připravené sklenice. 

Krouživý pohyb ukazováčkem začněte sou-
časně s příslušnou těžkou dobou taktovou 
a  tempo kroužení rozvrhněte do  jednoho 

taktu. Harmonické funkce střídejte podle 
sluchu, nebo hrajte podle zapsaného harmo-
nického schématu: D-A-D / D-A-A-D / D-A-D.

4. Zvukomalebný doprovod 
Na štědrovečerní zvonkohraní

Na zvonkohře připravte pentatonické ka-
meny podle tóniny D dur: d1–e1–fis1–a1–h1 
a ještě znovu d2–e2–fis2–a2–h2. Na první pětici 
kamenů bude hrát jeden hráč dvěma palič-
kami, na 2. skupinu kamenů bude současně 
hrát druhý hráč také dvěma paličkami. 

Každý z nich může libovolně rozezní vat 
kameny v souladu s rytmem štědrovečerní ko-
ledy či s její metrorytmickou pulzací, případně 
i podle těžkých dob taktových. Výsledkem je 
zvukomalebný doprovod ke zpěvu či k har-
monickému doprovodu koledy na sklenice. 

5. Hudebně pohybová hra 
Nadílka vánočního stromku

Základem scénické hudebně pohybové 
hry s koledou Štědrej večer nastal je panto-
mimické znázornění „vánočního stromku“ 
formou živého obrazu a jeho zvukomalebné 
ozvučení k  vytvoření sváteční nálady pro 
rozdávání drobných dárků. Proto je vhodné 
zařazení na závěr vánoční besídky. 

Výchozí postavení: 
Vánoční stromek s hudebními ozdobami: 

Tři děti stojí zády k sobě a v mírně před-
pažených rukou (větvičky) drží rytmické 
nástroje jako ozdoby na vánočním stromku. 
Hudební nástroje jako například bubínek, 
ozvučné dřívko, triangl, jeden prstový činelek, 
dřevěný blok a drhlo fungují jako zástupné re-
kvizity, přestavují netradiční vánoční ozdoby. 
Poznámka: Je třeba zvolit nástroje, které mají 
dvě části. Pozor! Jen jedna část je vánoční 
ozdobou. 

6. Rozeznívání vánočního stromku: 

Kolem živého obrazu vánočního stromku 
prochází volným krokem podle zpívané koledy 
šest dětí. Každé z nich drží v ruce druhou část 
příslušných rytmických nástrojů, jimiž je oz-
doben stromek: paličku od bubínku, ozvučné 
dřívko, tyčku od trianglu, druhý prstový čine-
lek, dřevěnou paličku a ozvučné minidřívko. 
Postupně rozeznívají své ozdoby na stromku, 
když je při volné a plynulé! chůzi míjejí, pří-
padně mohou zahrát i na ozdoby ostatní.

Pohybové provedení: 
Další dva soustředné kruhy o stejném počtu 

dětí, případně i rodičů, se pohybují v pro-
tisměru. Všichni procházejí volnou chůzí 
a zpívají koledu. Přitom navzájem komuni-
kují pohledem, gesty či úsměvem. 

Poznámka: V menším prostoru mohou ko-
ledníci procházet volně kolem vánočního 
stromku.

Všichni koledníci mají u sebe připraveny 
tři drobné dárky!

Náhodně vytvořené dvojice, které se setkají 
na konci každé ze tří slok, si spolu vymění 
drobné dárky. Pro tuto výměnu je dobré vyu-
žít obě mezihry a závěrečnou dohru, nejlépe 
na klavíru přenesením melodie posledních 
tří taktů koledy o oktávu výš. 

V závěru pohybové hry nezapomeňte též 
na dárky pro devět dětí s hudebními nástroji, 
které představovaly či rozeznívaly vánoční stro-
mek a přispěly svou hrou k působivé vánoční 
atmosféře.

HUDEBNÍ PSYCHOLOGIE PRO UČITELE
(AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE DVOU GENERACÍ)
Marie Slavíková

První ucelenou publikací, shrnující nej-
novější poznatky z hudební psychologie 
pro potřeby pedagogických pracovníků 
v hudebně výchovné praxi, byla u nás vy-
sokoškolská učebnice doc. PhDr. Františka 
Sedláka, CSc., Základy hudební psychologie, 
kterou vydalo v roce 1990 nakladatelství 
SPN. Sedlákova vysokoškolská učebnice 
svou komplexností, fundovaností a těsnou
obsahovou vazbou k hudební pedagogice
a didaktice se u nás i na Slovensku záhy 
stala nepostradatelnou studijní literaturou
pro předmět Hudební psychologie. 
Vyhledávali ji nejenom studenti pedago-
gických fakult a hudebních akademií, ale 
též adepti vědecké výchovy v doktorand-
ském studiu. Sedlákova učebnice se postu-
pem času a ve změněných vydavatelských 
podmínkách stala pro studenty nedostup-
nou. Rovněž obsah knihy do určité míry 
zastaral a bylo třeba jej aktualizovat o nové 
poznatky. 

Pedagogická a vědecká hudební veřej-
nost proto s povděkem vítá přepracované 
a rozšířené vydání této knihy. Ta se díky 
autorskému podílu dcery Františka 
Sedláka, doc. PaedDr. Hany Váňové, CSc., 
dlouholeté vyučující hudební psychologie 
a didaktiky hudební výchovy na PedF UK 
v Praze, rozrostla do obdivuhodné od-
borné monografie. Pod názvem Hudební 
psychologie pro učitele ji v letošním roce 
vydalo nakladatelství Karolinum. 

Hana Váňová úspěšně převzala myšlen-
kové dědictví svého otce a na základech jím 
vybudované vědecké základny koncipovala 
novou publikaci. Původní text učebnice 
F. Sedláka je do určité míry převzat, avšak 
je aktualizován, doplněn a rozšířen o nové 
vědecké poznatky. Publikace tak obsahuje 
velký podíl zcela nových podkapitol a částí, 
které jsou výsledkem nejnovějších psycho-
logických bádání v evropských zemích 
i v zámoří. Ke každému tématu, kapitole 
a podkapitole je zařazeno velké množství 
odkazů na literaturu a další studijní zdroje. 

Strukturu rozsáhlé, více než čtyřset-
stránkové monografie, tvoří osm hlavních 
kapitol, jejichž koncepce se od původní 
Sedlákovy publikace více či méně odlišuje. 

Po vstupní kapitole s názvem Metodologická 
východiska hudební psychologie, v níž je nově 
zdůrazněn systémový přístup ke zkoumaným 
jevům a historický vývoj hudební psychologie 
je doplněn o současný stav naší, evropské 
a  světové hudební psychologie, následuje 
stěžejní kapitola Základní hudebně psycho-
logické kategorie. Ta jasněji a přehledněji než 
původní učebnice třídí základní kategorie 
hudební psychologie (hudební vlohy, schop-
nosti, dovednosti a návyky), poukazuje na je-
jich zcela evidentní vzájemnou provázanost 
a reciproční vazbu s hudebními činnostmi (ty 
jsou klasifikovány jak ve sféře umělecké, tak 
i z hlediska kontaktu školního dítěte s hud-
bou). Vnitřní předpoklady se v hudebních 
činnostech objektivizují, nalézají v nich pro-
stor pro své uplatnění, identifikaci i rozvoj. 
Bez dosažení patřičného rozvojového stupně 
by hudební činnosti nemohly být realizovány 
(triáda schopnost – dovednost – činnost). 
Autorka zaznamenala nová pojetí v náhledu 
na vývoj hudebních schopností a na jejich 
vazbu k  inteligenci (zmiňuje biodromální 
přístup, teorii H. Gardnera, dotýká se též 
populárního Mozartova efektu apod.). Nově 
je vytvořena klasifikace hudebních doved-
ností ve vztahu ke školní hudební výchově. 
Blíže jsou specifikovány též pojmy hudeb-
nost, nadání, talent. Autorka zde prokázala 

komplexní přístup a hudebně psychologickou 
problematiku provázala do širších souvislostí 
s hudební sociologií a sociální psychologií 
(problematika motivace, hudebního zájmu, 
postojů, vkusu, preferencí apod.). 

Třetí a  obšírná kapitola Psychologie 
hudebních schopností podává podrobnou 
charakteristiku jednotlivých hudebních 
schopností, všímá si jejich vývoje a někte-
rých pedagogických aspektů (možností jejich 
identifikace a řízeného rozvoje). Původní 
Sedlákův text byl restrukturován a  dopl-
něn o četné nové poznatky a výsledky za-
hraničních i našich výzkumů. Na tuto část 
publikace ústrojně navazuje Diagnostika hu-
debnosti (upozorněno nově na on-line testy, 
zásady koncipování empirických testů, dopl-
něno o užití psychosémantických a projektiv-
ních metod) a kapitola Poruchy hudebnosti. 
Původní text je zde doplněn o charakteris-
tiku hudebně a pěvecky zaostávajících dětí.

Z hlediska hudební výchovy je velmi vý-
znamná kapitola Psychologie hudebních 
činností. Přináší podrobnou analýzu hudeb-
ního vnímání s akcentem na kognitivní pří-
stup a některé nezbytné poznatky z hudební 
sémantiky. Pozornost je nově věnována teorii 
percepčních schémat a prototypů, častému 
tématu kognitivních (zejména amerických) 
psychologů. U dalších hudebních činností je 
včleněno množství poznatků zejména v par-
tiích věnovaných vokálně intonačnímu pro-
cesu a otázkám tvořivé intonace, psychologii 
hudební interpretace včetně dirigentské čin-
nosti, přibyla též kapitola o trémě, nově je 
strukturována kapitola o hudební kreativitě 
apod. Psychologická analýza každé z uvede-
ných činností ústí do pedagogických dimenzí 
(např. kapitolka Kritéria a etapy rozvoje dět-
ských hudebně tvořivých projevů). Pojednání 
o jednotlivých hudebních činnostech zavr-
šuje kapitola Hudební prožívání, jež se jeví 
prostupujícím elementem jakéhokoliv kon-
taktu subjektu s hudbou. Knihu uzavírá 
kapitola Hudební vývoj dítěte, která přináší 
shrnující charakteristiku jednotlivých vývo-
jových etap od narození po postpubescenci. 
Obšírná závěrečná bibliografie poskytuje 
nepřeberné množství našich i zahraničních 
titulů, vhodných k dalšímu studiu. 

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. 2. přeprac. a rozšíř. vyd., 
v nakl. Karolinum 1. Praha : Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 978-80-246-2060-2. 

—
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Z HUDEBNÍCH VÝROČÍ (řÍjEN–PROSINEC 2013)
Petra Bělohlávková

1. 10. – Jitka Ludvová, 70. výročí narození české 
muzikoložky (1943)
3. 10. – František Pícha, 120. výročí narození čes-
kého 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 naro-
zení 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 fran-
couzského skladatele (1818–1893); Milan Šlechta, 
90. výročí narození českého varhaníka a pedagoga 
(1923–1998)
22. 10. – Pablo Casals, 40. výročí úmrtí katalán-
ského violoncellisty a dirigenta (1876–1973)
23. 10. – Miroslav Hlaváč, 90. výročí narození čes-
kého skladatele (1923–2008)
24. 10. – Tito Gobi, 100. výročí narození italského 
operního pěvce (1913–1984)
25. 10. – Karel Valdauf, 100. výročí narození čes-
kého kapelníka a skladatele (1913–1982)
30. 10. – Imre Kálmán, 60. výročí úmrtí maďar-
ského skladatele (1882–1953)

* * *

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

6. 11. – Petr Iljič Čajkovskij, 120. výročí úmrtí 
ruského skladatele (1840–1893)
8. 11. – Adolf Piskáček, 140. výročí narození čes-
kého skladatele, sbormistra, dirigenta, pedagoga 
a publicisty (1873–1919)
12. 11. – Alexander Porfirjevič Borodin, 180. vý-
ročí 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 peda-
goga (1663–1712)
18. 11. – Alois Hába, 40. výročí úmrtí českého skla-
datele, teoretika a pedagoga (1893–1973)
21. 11. – Alena Míková, 85. výročí narození české 
operní pěvkyně (1928)
22. 11. – Benjamin Britten, 100.  výročí naro-
zení 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 pe-
dagoga (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 naro-
zení polského skladatele a pedagoga (1933–2010)
7. 12. – Pietro Mascagni, 150. výročí narození ital-
ského skladatele a dirigenta (1863–1945); Stanislav 
Bohadlo, 60. výročí narození českého muzikologa 
a pedagoga (1953) 
11. 12. – Hector Berlioz, 210. výročí narození fran-
couzského skladatele (1803–1869)
18. 12. – Winfried Zillig, 50. výročí úmrtí němec-
kého 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 ně-
meckého skladatele, violisty, dirigenta, hudebního 
teoretika a pedagoga (1895–1963) 
29. 12. – Karel Sabina, 200. výročí narození čes-
kého básníka, prozaika a libretisty (1813–1877)

—

ABSTRACTS

PALKOVSKÁ, J. Academic educational stud-
ies in musical instrumental interpretation.

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 pre-
liminary preparation, possibilities during 
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BORŮVKA, T. The Present Day of Hradec 
Králové Musical Youth 

The first part of the article introduces the 
organization of the Musical Youth and fo-
cuses 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.
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questionnaire research

Mgr. Tomáš Borůvka, Uzavřená 1073/4, 500 03 
Hradec Králové, tel.: 775 349 464
e-mail: tomas.boruvka@centrum.cz

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

The author briefly describes the most impor-
tant events of Kabeláč´s life. He brings survey 
of his choral cycles for children and his ar-
rangements of folk songs including their edi-
tion and the first performance. At the end, he 
characterizes the composer´s original style.

Key words: Miloslav Kabeláč choir, children's 
choirs, music education.
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Přes vysokou odbornou úroveň obsahu je 
text publikace velmi přehledný, srozumitelný, 
jasně formulovaný a zároveň čtivý. Původní 
učebnice F. Sedláka se přepracováním posu-
nula k moderní, obsáhlé, přehledně struk-
turované a  v  interdisciplinárním záběru 
vytvořené monografii, která poslouží jak 
studentům a doktorandům oboru hudební 
výchova nebo hudební věda, tak i široké čte-
nářské veřejnosti zájemců o hudební umění 
a hudební psychologii. 

—

HLASOVÁ VÝCHOVA SOUČÁSTÍ UČEBNICE FONIATRIE
Miluše Obešlová

V roce 2011 vyšla v nakladatelství Tobiáš 
(Havlíčkův Brod) publikace královéhradec-
kého 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 nej-
nověji zpracovanou učebnici foniatrie obo-
hacenou 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 pre-
venci 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 proble-
matiku lidského hlasu, zejména obohatit 
obzor lékařů-foniatrů o nové vztahy oboru 
foniatrie především k hlasové pedagogice, 
k  operačním postupům a  profesní medi-
cíně. 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 kapi-
tola o klinické anatomii a fyziologii hlaso-
tvorného ústrojí, kde jsou podány informace 
o hlasotvorném ústrojí, skeletu hrtanu, jeho 
svalech, cévách, rezonančních prostorech, 

o dolních cestách dýchacích, funkci hrtanu, 
hlasotvorbě a vývoji hlasu. Druhá kapitola 
je věnována vyšetření hlasu. Zde se čtenář 
seznámí se základním foniatrickým vyšet-
řením, optickým vyšetřením hlasu, dále 
s akustickými a dalšími metodami vyšetření 
hlasu a dokonce se zásadami vyšetření umě-
leckého hlasu. Třetí kapitola se věnuje léčbě 
hlasových poruch. Tato část obsahuje nejen 
konkrétní postup hlasové rehabilitace a ree-
dukace, ale seznamuje i s hlasovou výchovou 
a hlasovou pedagogikou, vztahem hlasové 
výchovy a kultivace lidského hlasu či se zpěv-
ními styly. Součástí kapitoly je i pojednání 
o fyzikální léčbě a balneoterapii, psychotera-
pii u hlasových poruch nebo o používaných 
lécích ve foniatrii. Závěr kapitoly je věnován 
obecných principům chirurgické léčby hla-
sových poruch, a tím je připraven prostor 
pro čtvrtou kapitolu, která se věnuje orga-
nickým 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 problema-
tice ve foniatrii. Pátá kapitola přináší kom-
plexní pojetí funkčních poruch hlasu, jako 
např. poruchy hybnosti hlasivek, poruchy 
hlasového napětí či psychogenní poruchy 
hlasu. Šestá kapitola je věnována onemoc-
něním 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 zdravot-
nickému personálu, zejména zdravotním 
sestrám a jejich povinnostem v rámci am-
bulantní foniatrické léčby či v rámci péče 
o  hospitalizované pacienty. Závěr práce 
pak obsahuje důležitá poučení, k nimž au-
tor 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, barev-
nými fotografiemi, grafy, tabulkami, zá-
znamy 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 do-
poručuji i studentům pedagogických fakult 
jako základní studijní literaturu pro proble-
matiku hlasových poruch a jejich nápravy. 

—
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O HUDBĚ ANGLICKY – SOME MODERN DEVELOPMENTS (2ND PART)
Stanislav Pecháček

Modern scales and modes

New departures such as those we have de-
scribed in the previous chapter undermined 
the longstanding domination of the major 
and minor scales as the basis of musical com-
position. What was to demolish this domina-
tion completely was the use of quite different 
principles of selecting and organizing the raw 
materials of music, the pitches of the notes 
from which it is made. An example is the 
whole-tone scale, i. e. consisting entirely of 
intervals of a tone (see illustration 1).

(In the notation of the whole-tone scale and 
other scales about to be discussed, any note 
can be written as an enharmonic equivalent, 
e. g. E# or F. This is simply a matter of con-
venience and has no other significance.) 

This scale had occasionally been combined 
with conventional harmonic progressions 
based on diatonic scales in the 19th century 
(particularly in Russia), and – though very 
rarely – even earlier. It was not until the 20th 
century, however, that music was written 
which used only the notes of the whole-tone 
scale. Debussy´s piano prelude Voiles is a cel-
ebrated example. This quotation from it starts 
in bar 10 (see illustration 2).

The somewhat mysterious impression 
which this music creates arises out of the fact 
that the listener is deprived of the usual bear-
ings. Since the notes of the whole-tone scale 
are the same distance apart, they all seem to 
be of equal importance. None automatically 
stands out as a tonic or dominant.

Two examples of the whole-tone scale are 
given above: one starting on C, one on C#. 
Starting a whole-tone scale on D or any other 
note merely produces the same notes as one 
or another of these two. In the music of 
Olivier Messiaen the whole-tone scale is but 
one of a number of what he called modes 
of limited transposition. He was careful to 
point out that these ´modes´ have nothing 
to do with the modes of plainsong and folk-
song. But neither are they like major or minor 
scales, or even the theoretical modal scales. 
The most important difference is that in all of 
them – not just in the whole-tone scale – no 
note is more important than the others. In 
particular, the first note of each is in no sense 
a ´tonic´ or ´final´.

According to Messiaen, the whole-tone scale 
(the first of his modes of limited transposi-
tion) is ´transposable twice´: a rather mis-
leading way of saying that there are only two 
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versions of it which produce different notes, 
i.e. the original position (which he called 
´first transposition´) and its transposition 
either up or down a semitone (the ´second 
transposition´). His second mode of limited 
transposition (see illustration 3).

This has three transpositions, i.e. transpos-
ing the original to start on C# or D results in 
different groups of notes (see illustration 4).

But any other transposition would merely 
produce the notes already contained in one 
of the first three.

Closer inspection of this particular mode 
shows that it is made up of four units, each 
consisting of a semitone followed by a tone, 
with the last note of each unit becoming the 
first of the next (see illustration 5).

In Messiaen's theory there are seven modes 
of limited transposition. They vary in the 
number of notes they contain, but all have 
a similar symmetrical arrangement. Mode 3, 

for example, which has four transpositions 
(see illustration 6).

Messian explained his technique of com-
position in a book which was translated into 
English as The technique of my musical 
language. 

Vocabulary
departure  zde odchylka  
 od normálu, objev
deprive připravit koho o co
bearing způsoby, chování
plainsong chorál
merely pouze, jenom
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