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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
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