
1

Časopis HUDEBNÍ VÝCHOVA
je vydáván za finanční spoluúčasti 
NČHF

ODkAz lUďkA zENklA
Eva Jenčková

v hudební výchově i při vzdělávání budoucích 
učitelů, připomínal význam lidových písní 
pro rozvoj hudebního myšlení, na příkladech 
lidových písní prezentoval hudební formy, 
záleželo mu na respektování krajových spe-
cifik hudebního folklóru. V této souvislosti 
je třeba zmínit, že k hudebnímu folklóru 
připoutala Luďka Zenkla vlastní muzikant-
ská zkušenost, když se koncem čtyřicátých 
let minulého století stal členem Vycpálkova 
folklórního souboru jako flétnista, v muzice 
doprovázející tance. Bližší poznání lidových 
písní a tanců v souboru i v původním vesnic-
kém prostředí a okouzlení emocionální silou 
autentické interpretace oslovilo Zenkla nato-
lik, že toto téma zůstalo trvale v po předí jeho 
badatelského zájmu a publikačních aktivit. 
Výsledkem je například publikace Jak zpívat 
lidové písně (1990), se spoluautory Janem 
Rokytou a Ivo Stolaříkem. 

V oblasti základní hudební výchovy nelze 
zapomenout na Zenklovu zásluhu o prosazení 
koncepce speciálního předmětu Přípravný 
zpěv, kterou pro žáky málo hudebně rozvi-
nuté připravil spolu s Františkem Sedlákem 
a  Oldřichem Dolanským. Řešení zahrnuje 
hledisko historické i teoretické, experiment 
a zkušenosti pedagogů, výstižnou formulaci 
úlohy dětského zpěvu, shromáždění a předsta-
vení literatury metodické, návrhy organizač-
ního fungování Přípravného zpěvu i nezbytnou 
publicitu.

K  trvalému odbornému zájmu Luďka 
Zenkla patřila až do konce jeho života proble-
matika sluchové výchovy a pěvecké intonace. 

Věnoval se jí v mnoha dílčích statích, publiko-
vaných v odborných časopisech tuzemských 
i zahraničních, ale hlavně ve větší odborné 
práci Intonace, sluchová analýza a  rytmus. 
Historické a teoretické stati (1958). Pro sou-
časnou hudební pedagogiku je v ní pokrokové 
a přínosné Zenklovo chápání intonace jako 
základu rozvíjení hudebnosti a nikoli jen pou-
hého výcviku zpěvu z not. Soustředěné pro-
mýšlení této problematiky a trvalá, více než 
padesátiletá snaha o její komplexní zpracování 
vyústila na jaře 2012 v poslední Zenklovo dílo 
s názvem Učebnice intonace, sluchové analýzy 
a rytmu pro střední a vyšší stupeň studia. 

Profesně věnoval Luděk Zenkl své nejlepší 
odborné, organizační i  lidské síly ostravské 
Pedagogické fakultě, na kterou přešel před 
čtyřiceti lety z Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Na ostravské katedře 
hudební výchovy se věnoval hlavně didaktice 
oboru HV, intonaci, sluchové analýze a hu-
dební teorii. V letech 1992–97 se stal vedoucím 
této katedry. Zasedal v mnoha odborných gré-
miích jako člen vědeckých rad a předseda ha-
bilitačních a jmenovacích profesorských komisí 
i oborové rady pro hudební teorii a pedagogiku 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

 Luděk Zenkl byl vždy tam, kde se něco dů-
ležitého v oboru dělo. Pravidelně se účastnil 
důležitých muzikologických a hudebně peda-
gogických konferencí u nás i v zahraničí. Z bo-
hatého výčtu uveďme například konference 
Musica viva in schola, Janáčkiana, Hudba 
a její posluchači, semináře při olomouckých 
Svátcích písní, prešovské konference, dále 
kongresy ISME v Budapešti, Varšavě, Bristolu 
a jinde. Mimo to se podílel na přípravě a vedení 
významných československých hudebně peda-
gogických konferencí v Nitře v letech 1984, 
1986, 1988 a 1989. 

Většinou však v tichu pracovny svého ost-
ravského bytu soustředěně vkládal myšlenky 
do nesčetných článků, statí, vědeckých pu-
blikací či osobitých dopisů. Pro mne a jistě 
i pro další kolegy bylo vždy velmi zajímavé 
sledovat nejen obsahové jádro Zenklova 
sdělení, ale také jeho originální formulace: 
někdy stručné, konkrétní, až suše věcné, 
jindy plné metafor a filozofického podtextu, 
avšak i formulace vzrušenější a polemické, 
vyzývající k diskusi. Ať tak nebo tak – jejich 
význam pro hudební pedagogiku spočíval 
v Zenklových neběžných přístupech k ak-
tuální problematice a ve výzvě k řešením 
zevrubnějším a  uvážlivějším nejen v  ro-
vině teoretických úvah, ale i praktických 

V sobotu 1. prosince 2012 nás opustil ve věku 
86 let prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc. – 
člověk s bytostným zájmem o široké kulturní 
dění, hudební pedagog, muzikolog, kritik a or-
ganizátor hudebního života, garant vědeckého 
růstu vysokoškolských hudebních pedagogů 
a především vytrvalý bojovník za zkvalitnění 
naší hudební výchovy. Přestože měl dar nená-
padnosti, všichni jsme ho dobře znali. Vyzařoval 
z něj přívětivý klid a životní vyrovnanost, laska-
vost a dobrota. Byl nejen vnímavým a bystrým 
pozorovatelem, který s nevšední trpělivostí na-
slouchal druhým, ale v pravou chvíli dovedl být 
i vášnivým diskutérem, zapáleným pro dobro 
věci, či veselým a vtipným společníkem. Přitom 
veškeré jeho konání provázela příznačná dů-
kladnost, spolehlivost a vytrvalost spolu s ob-
divuhodným pracovním nadšením. K  jeho 
lidskému profilu patřily nejen obrovská vita-
lita a optimismus, ale též rozvaha, shovívavost 
i upřímná snaha pomoci slovem či skutkem 
kolegům, kteří potřebovali odbornou pomoc. 
Jistě na něj vděčně vzpomínají a budou vzpo-
mínat jeho někdejší studenti učitelství oboru 
hudební výchova či absolventi doktorského stu-
dia – a také někteří nynější docenti a profesoři, 
při jejichž habilitacích a jmenovacích řízeních 
v Čechách nebo na Slovensku spolupůsobil. 

Luděk Zenkl byl člověk mimořádného roz-
hledu. Hudbu chápal s patřičným vhledem 
do výkonného umění, hudební teorie i pe-
dagogiky. K tomu dospěl díky schopnostem, 
které na počátku profesionální dráhy vložil 
do vlastní nástrojové hry, i systematičností 
svého myšlení. Díky tomu je hudební veřej-
ností vnímán jako člověk uvažující o hudbě 
a hudebním vzdělávání střízlivě, s nadhle-
dem, bez příkras a  zbytečných slov. Širší 
veřejnosti se bude jistě i nadále připomínat 
odbornými publikacemi ABC hudební na-
uky a  ABC hudebních forem, které patří 
k stále populárním a opakovaně vydávaným 
titulům. Kromě toho profesora Zenkla znají 
hudební pedagogové též jako autora dalších 
knižních titulů, učebních textů i několika 
desítek odborných studií či popularizačních 
článků, které byly publikovány v oborových 
sbornících a časopisech (Hudební rozhledy, 
Opus musicum, Estetická výchova, Hudební 
výchova, Hudební nástroje, Talent, Kulturní 
měsíčník apod.). Jsou výsledkem jeho muziko-
logického badatelského zájmu a příznačného 
úsilí reagovat na aktuální hudebně pedago-
gické proměny. Zabýval se například pod-
mínkami uplatnění lidové písně v hudební 
kultuře, uvažoval o možnostech jejího využití 

FrOM THE CONTENT
The first issue of the new year of our magazine brings a fundamental conceptual change 
of the series by J. Bláha Music and Painting. The series will not be organised as individual 
portraits anymore but as a complete thematic field describing tendencies or developmen-
tal movements of a particular style era. E. Jenčková remembers professor L. Zenkl, the 
pedagogue, musicologist and organiser of music life who left us December 1, 2012 at 
the age of 86. G. Coufalová deals with the 30th ISME (International Society for Music 
Education) conference which took place in Thessaloniki, Greece last year in her article 
ISME Thessaloniki 2012.

M. Hons writes about the specific developmental phases of theoretical education at 
the Prague Conservatoire. The first part on the beginnings of Czech musical-theoretical 
pedagogy is called Music Theory at the Prague Conservatoire. The development of 
working piano technique is one of the conditions of creative interpretation. Further 
and no less important conditions are music comprehension, invention, imagination, 
creativity. The most significant messages, senses and information which must have 
enough space in individual interpretation are brought by the primary communicative 
medium. The author of the essay The Theory of Interpretation and Its Employment in 
Piano Education is L. Tichá. Further we present the article by A. Moravčíková from Pavol 
Jozef Šafárik University in Košice called Perceived Benefits of Singing in Members of 
Choir. For joy of children and teachers we publish a note supplement with a children 
mini-opera by B. Hanžlík Small Animals and Bandits. The mini-opera is described in 
the article by H. Váňová Mum, I Sing Opera at School!. The essay by S. Luhanová and S. 
Nováková called On the Issue of Singing in the French Original deals with some aspects 
of singing in the French original and points out the importance of professional language 
preparation in music. The further articles are called Let’s Give Children Ukulele (author 
P. Zeman) and Music Activities in Speech Therapy Prevention in Preschool Children by 
M. Kmentová. The New Monograph about Czech Choir Production in the Era of Baroque 
and Classicism – that is the title of the review of the book Czech Choir Production II 
(Baroque and Classicism) by S. Pecháček. The author of the review is J. Bezděk. The 
next reviewed publication is Musical-Literary Dictionary (II) – Czech Composers, the 
second volume of the dictionary trilogy by V. Spousta. The publication is very positively 
valued by J. Mihule. The new year also includes sections About Music in English and 
From Music Anniversaries.

AUS dEM iNHALT
Die erste Ausgabe des neuen Jahrgangs unserer Zeitschrift bringt eine grundlegende kon-
zeptionelle Änderung der Serie von J. Bláha „Musik und Bild“. In der Serie werden die 
Folgen nicht mehr als einzelne isolierte Artikel erscheinen, sondern als ein geschlossener 
thematischer Komplex, der die Tendenzen bzw. Entwicklungsströme eines konkreten Stiles 
erkundet. E. Jenčková erinnert an den Pädagogen, Musikologen und Organisatoren Prof. 
L. Zenkl, der uns im Alter von 86 Jahren am 1. 12. 2012 verlassen hat. Über die 30. Konferenz 
ISME (International Society for Music Education), die letztes Jahr in Griechenland stattfand, 
bereichtet G. Coufalová im Beitrag „ISME Thessaloniki 2012“. M. Hons schreibt über die spe-
zifischen Entwicklungsphasen des theoretischen Unterrichts, die das Prager Konservatorium 
durchlaufen hat. Der 1. Teil der Reihe zu den Anfängen der tschechischen theoretischen 
Musikpädagogik erscheint mit dem Titel „Musiktheorie am Prager Konservatorium“.

Die Förderung einer funktionierenden Klaviertechnik ist eine der Bedingungen für 
eine kreative Klavierinterpretation. Weitere und nicht minder wirksame Bedingungen 
sind Musikverständnis, Einfallsreichtum, Fantasie und Schaffenskraft. Wesentliche 
Mitteilungen, Wertungen und Informationen, die ausreichend Raum in der Auffassung des 
Interpreten bekommen sollen, übermittelt der primäre Kommunikationsträger. Autorin des 
Aufsatzes zur Interpretationstheorie und deren Anwendung im Unterricht des Klavierspiels 
ist L. Tichá. Weiterhin erscheint ein Beitrag von A. Moravčíková von der Universität 
P. J. Šafařík aus Košice „Wahrgenommene Benefits des Gesangs bei Chormitgliedern“.

Zur Freude von Kindern und Lehrern erscheint als Notenbeilage die Kinderkleinoper 
von B. Hanžlík „Die Tiere und die Räuber“. Diese Kleinoper wird von H. Váňová mit 
dem Artikel „Mami, ich singe in der Schule eine Oper“ eingeführt. Im Beitrag von 
S. Luhanová und S. Nováková mit dem Titel „Zur Problematik des Gesangs Französisch 
im Original“ geht es um Aspekte in der französischen Originalsprache und er macht 
auf die Bedeutung einer fachlichen Sprachvorbereitung in der Musik aufmerksam. 
Weitere Artikel, die erscheinen, heißen „Geben wir den Kindern ein Ukulele“ (Autor 
ist P. Zeman) und „Musikalische Aktivitäten in der logopädischen Prophylaxe bei 
Vorschulkindern“ von M. Kmentová. Die neue Monografie von S. Pecháček über tsche-
chische Chorwerke während der Zeit des Barocks und des Klassizismus trägt den 
Namen „Das tschechische Chorwerk II“ (Barock und Klassizismus). Deren Autor ist 
J. Bezděk. Eine weitere rezensierte Publikation ist das Musik-Literatur-Wörterbuch 
(II) – tschechische Komponisten, der zweite Teil der Trilogie von V. Spousta. Sehr 
positiv wurde diese Publikation von J. Mihule bewertet. In der Zeitschrift fehlen auch 
im neuen Jahrgang nicht die Rubrik „Über Musik in Englisch“ und „Musikjubiläen“.


