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Slovo na úvod
Milí klavíristé, klavírní pedagogové a příznivci klavírní 

hry, vítám vás na stránkách nového čísla občasníku Ka-
tedry klavírní interpretace a Metodického centra Hudební 
fakulty JAMU.

Studenti klavírní hry HF JAMU dosahují dlouhodobě vý-
borných výsledků v tuzemských i zahraničních klavírních 
soutěžích. Na stránkách Pianissima přinášíme informace 
o těch nejnovějších z roku 2017. K Mezinárodní soutě-
ži Leoše Janáčka, kterou pořádala v září loňského roku 
HF JAMU ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka, se vracíme 
v rozhovoru s vítězem soutěže Pavlem Zemenem.

Studenti a pedagogové KKI působí nejen v rámci kated-
ry či fakulty, ale aktivně se podílejí i na kulturním dění měs-
ta Brna. V článku studentky KKI se můžeme dočíst o jejích 
zážitcích a pocitech z účasti na interpretaci skladby Erika 
Satieho Vexations v rámci Moravského podzimu. Studenti 
a pedagogové spolupracovali rovněž na natáčení doku-
mentu Sólo pro jednu ruku režiséra Pavla Jurdy.

Závěrečná práce tentokrát přináší psychologické téma 
Rodiče ve výuce klavírní hry a rubrika Recenze knihy po-
hled na rozsáhlou monografii o Rudolfu Firkušném z pera 
absolventa KKI JAMU Richarda Pohla.

V chladném počasí se učitelé ZUŠ mohou se svými žáky 
zahřát u nového „klavihrátkového“ listu nebo se nechat 
inspirovat Receptáři hudebních nápadů. Věra Chmelová 

se s námi podělila o zajímavé pomůcky, které připravila 
pro své žáky v předvánočním období a které může tvořivý 
učitel využít i v jiném období roku.

Rubrika Zajímavý poslech nabízí historické téma Cem-
balové a klavírní koncerty v rodině Bachů, notová příloha 
představuje ukázky ze skladatelské dílny posluchače MC 
Víta Trumpeše.

Do léta loňského roku se vracíme články o brněnských 
letních klavírních kurzech (50. Mezinárodní mistrovské 
interpretační kurzy JAMU, Brněnské klavírní kurzy) a kur-
zech v Mikulově. Štěpán Slavík pokračuje druhým dílem 
IT rubriky a zajímavými tipy a možnostmi, které mohou 
dle jeho názoru ulehčit práci a zpříjemnit hudební svět.

Nechybí ani další pravidelné rubriky – koncerty, semi-
náře, články o soutěžích již proběhlých či propozice kla-
vírních soutěží, které se připravují. Obrazová příloha je 
malou vzpomínkou na zajímavý program předvánočního 
Metodického centra.

Vstoupili jsme do nového kalendářního roku a já bych 
ráda poděkovala všem kolegům, kteří se s ochotou a zá-
jmem podílejí na tvorbě časopisu a popřála jim i všem 
čtenářům Pianissima úspěšný rok 2018!

Miroslava Raková



Časopis pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

        MC KKI HF JAMU     1. číslo / 4. ročník 2017 - 2018
3

KATEDRA KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE

Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních 
soutěžích

DRAHOSLAV BANGO
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
1 . cena (ex aequo)
Cena za interpretaci díla Vítězslava Nováka
pedagogické vedení: 

• doc. Jan Jiraský, Ph.D. 
• doc. Vladimíra Sláviková

ELIŠKA VOMÁČKOVÁ
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
1 . cena (ex aequo) 
Cena za interpretaci díla Vítězslava Nováka
Danubia Talents International Music Competition 
Vác, Maďarsko - 3 . cena
pedagogické vedení: MgA. Helena Weiser

BARBORA ZONOVÁ
7° International piano competition Milano 2017 - 
3 . cena
pedagogické vedení: 

• doc. Jan Jiraský, Ph.D., 
• MgA. Igor Ardašev

DOMINIK GÁL
Mezinárodní klavírní soutěž Euregio Piano, Geilen-
kirchen 2017 - čestné uznání
Concorso musicale citta’ di Filadelfia „Paolo Serrao“ 
- 3 . cena
pedagogické vedení: 

• prof. Alena Vlasáková
• doc. Jan Jiraský, Ph.D.

NIKOL BÓKOVÁ
Livorno piano competition, kat . F, 2017 - 4 . cena
pedagogické vedení: doc. Jan Jiraský, Ph.D.

BOHUSLAVA JELÍNKOVÁ
Concorso Pianistico Internazionale . Vietri sul Mare – 
Costa Amalfitana 2017 - 2 . cena
pedagogické vedení: 

• prof. Alena Vlasáková
• doc. Jan Jiraský, Ph.D.

PAVEL ZEMEN
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 
- 1 . cena
Ibiza international piano competition 2017
Cena za nejlepší interpretaci díla 20 . století
pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková

VIKTOR VOJNOVIČ
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 
čestné uznání
absolvent prof. Aleny Vlasákové

MARIE JAKABOVÁ
16° Concorso Internazionale di Esecuzione e Com-
posizione „Don Vincenzo Vitti“ – 1 . cena
pedagogické vedení: 

• prof . Alena Vlasáková
• doc. Jan Jiraský, Ph.D.
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Sólo pro jednu ruku

2 . listopadu 2017 proběhla v Památ-
níku Leoše Janáčka (v domku, kde skla-
datel žil a komponoval) předpremiéra 
dokumentárního filmu Sólo pro jednu 
ruku, na jehož realizaci se podílela 
i  Hudební fakulta JAMU . Hned ná-
sledně (8 . listopadu) měl film režiséra 
Pavla Jurdy a dramaturga Martina Po-
láka premiéru na ČT art .

Základním motivem filmu je po-
vzbuzení lidí s handicapem či jiným 
znevýhodněním, aby se nevzdávali 
a bojovali s nepřízní osudu .

Příkladem velké životní síly je kla-
vírista Otakar Hollmann (1894 – 1967), 
jehož příběh je osou historické linie fil-
mu . Pianista si v 1 . světové válce vážně 
zranil pravou ruku . Nechtěl se však 
kvůli svému handicapu vzdát dráhy 
pianisty . Ještě v nemocnici začal cvičit 
a za rok po úraze ruky už ovládal všech-
ny existující skladby pro jednu ruku . 
Obracel se tedy na současné hudeb-
ní skladatele, zda by pro něj nesložili 
skladby nové . Některé z nich inspiroval 
k mistrovským klavírním kompozicím . 
Oslovil také Leoše Janáčka, který však 

zprvu odmítal skladbu napsat . Později 
pravděpodobně změnil názor a vznikla 
výjimečná klavírní skladba Capriccio 
pro klavír levou rukou a dechový sou-
bor, kterou dva roky před skladatelovou 
smrtí premiéroval v Praze sám Otakar 
Hollmann . Brněnské premiéry se bo-
hužel Janáček již nedožil .

K tématu jednorukých klavíristů se 
ve filmu vyjadřuje i vedoucí Katedry 
klavírní interpretace JAMU doc .  Jan 
Jiraský . Zmiňuje například v minulos-
ti velmi slavného amerického pianistu 
Leona Fleischera, který trpěl profesio-
nální chorobou zvanou fokální dysto-
nie . O této nemoci v dokumentu hovoří 
i současná japonská klavíristka Yasuo 
Segawa (studuje v Grazu), rovněž hra-
jící pouze levou rukou .

Historická linie dokumentárního fil-
mu je prokládána současností – záběry 
z nácviku a koncertního provedení Ja-
náčkova Capriccia v podání studentů 
Hudební fakulty JAMU pod vedením 
doc . Víta Spilky . Interpretace sólového 
klavírního partu se ujal Miroslav Bein-
hauer (student magisterského studia 
oboru Hra na klavír), který poukazuje 
na skutečnost, že pokud klavírista hraje 
pouze jednou rukou, je zejména nutné, 
aby ruka během hry hodně odpočívala, 
relaxovala . Jan Jiraský vyslovuje názor, 
že obouruký klavírista nemůže skladbu 
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pro jednu ruku zahrát tak jako umě-
lec, který se specializuje na hru jednou 
rukou .

Samostatná kapitola filmu je věno-
vána rozboru Janáčkova Capriccia . 
Zabývá se souvislostmi vzniku díla, 
polemikou nad názvem skladby (pů-
vodně ji skladatel nazval Vzdor) . Jan 
Jiraský mluví o otázce souznění obsahu 
Janáčkovy skladby s osudem Otakara 
Hollmanna (svými koncerty protesto-

val proti válce) . Jednotlivé momenty ve 
skladbě rozebírá muzikolog prof . Miloš 
Štědroň . Zásluha Otakara Hollmanna 
na vzniku Janáčkova díla je nesporná, 
vášní k hudbě přiměl skladatele k úplně 
novému pojetí klavírní skladby, kterou 
prof . Štědroň považuje za jednu z vr-
cholných modernistických skladeb 
20 . století .

Miroslava Raková

Dokument je možno zhlédnout v archi-
vu České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/10499364277-solo-pro-jednu-ru-
ku/31629131007

Vexations na Moravském podzimu

Doslova celodenním předskoka-
nem posledního ročníku festivalu 
Moravský podzim (říjen  2017) byl 
Erik Satie a jeho Vexations, ojediněle 
dlouhá skladba z roku 1893 . Jedná se 
o disharmonické kontrapunktické cvi-
čení, které by se mělo za sebou zopa-
kovat přesně osmsetčtyřicetkrát (první 
provedení inicioval v roce 1963 v New 
Yorku skladatel John Cage) . Autor 
skladby vyžaduje velmi pomalé tem-
po a maximální pianissimo (je třeba 
hrát doslova „in the deepest silence“) . 
Vexations, v překladu Trápení, mají pak 
šanci být skutečně bolestnou hudbou .

Jako aktivní účastník tohoto jedi-
nečného projektu jsem měla možnost 
zameditovat si v  různých denních 
i nočních hodinách, dělat zapisovatele 
několika dalším interpretům a ve zby-
lém čase, už jako posluchač, rozjímat 
či nocovat – to všechno ve foyer Be-
sedního domu .

Podstata hudby Vexations spočívá 
v  její neměnnosti, nehybnosti, a  tím 
vzniklém napětí . Rozhodně není zapo-
třebí, a podle mého soudu by se spíš 
nemělo stát, aby si zde jedinec doka-
zoval svou individualitu a snažil se to 
hrát zajímavěji než ostatní . V ideálním 
případě by posluchač vůbec neměl po-
střehnout výměnu klavíristů . Idea je 
to krásná . Ovšem v případě, kdy se za 
nástrojem vystřídá sedmnáct hráčů, je 
to vlastně téměř nereálné . Osobnost 

každého jednoho z nich se samozřej-
mě a  zcela pochopitelně promítá do 
uchopení skladby, jindy se zase proje-
ví nedostatečné respektování autoro-
vých poznámek k tempu a dynamice, 
v několika případech bohužel i  jejich 
naprosté ignorování .

Ve skladbě, jejíž jedno opaková-
ní trvá přibližně jednu a půl minuty 
(někdo hrál minutu, další zase minuty 
dvě), se střídá nezpěvné téma se dvě-
ma variacemi – s harmonizací melodie 
a ještě jejím obratem . Je to tritón vedle 
tritónu . Po několika zopakováních už 
víceméně nikdo neví, v jaké části díla 
se zrovna nachází . Jediný, kdo musí být 
v obraze, je zapisovatel . Postupem času 
se znějící hudba stane novým standar-
dem, vzduchem, tichem . Člověk si pak 
více všímá jiných zvuků a dalších jevů, 
např . kdo si zrovna vaří kávu, kdo chrá-
pe, jak venku zuří vichřice a bouře, jak 
vychází slunce, jak moc se při každém 
probuzení promění osazenstvo foyer… 
Ještě dnes si vybavuji ten zvláštní plíži-
vý pocit . Jako by mě objímal velký had, 
lstivý, a přitom tak nešťastný a lidský . 
Ten pocit jsem zažívala především v sa-
motném závěru . Jednak už mě (po asi 
čtyřech hodinách hraní) nesvazovala 
nervozita, stud, ani zábrany před ně-
čím novým, nezvyklým a vlastně velmi 
divným . (Živě si pamatuji výraz jisté 
dámy, která někdy kolem osmé hodiny 
ranní procházela za skleněnými dveř-
mi – zřejmě zaměstnankyně Besedního 

domu – a jen protočila panenky a za-
kroutila hlavou ve stylu „To snad není 
pravda, oni jsou vážně ještě tady! Bláz-
ni .“) Pod vlivem absence spánku jsem 
byla tak trochu mimo realitu . Úplnou 
cílovou rovinku vzala do rukou Katarí-
na Paľová (rovněž studentka Katedry 
klavírní interpretace JAMU), mistry-
ně ticha a času . Díky tomu se můj had 
nerozplynul .

Interpretace Satieho Vexations nám 
všem sedmnácti klavíristům trvala 
24 hodin a 42 minut . Velký hold patří 
hráčům i posluchačům, z nichž někte-
ří byli vskutku vytrvalí, uměleckému 
vedoucímu Jaroslavu Šťastnému, který 
byl přítomen prakticky po celou dobu, 
nespal a dle potřeby hrál i zapisoval, 
a Vítězslavu Mikešovi jakožto drama-
turgovi festivalu, jenž byl po celou dobu 
trvání projektu poblíž a rovněž strávil 
mnoho času u zapisovacího stolu . Je to 
rozhodně ta ze zkušeností, která se jen 
tak opakovat nebude a za kterou jsem 
nesmírně vděčná . A troufám si tvrdit, 
že v tom nejsem sama .

Tereza Plešáková

Autorka článku BcA. Tereza Plešáková 
je studentkou I. ročníku magisterského 
studia oboru Hra na klavír na JAMU 
v Brně. Studuje ve třídě MgA. Igora Ar-
daševa.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10499364277-solo-pro-jednu-ru-ku/31629131007/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10499364277-solo-pro-jednu-ru-ku/31629131007/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10499364277-solo-pro-jednu-ru-ku/31629131007/
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Mimoškolní aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace 
HF JAMU

září 2017

14. 9.–21. 9. 2017 23. ročník Mezinárodní soutěže Leoše 
Janáčka v Brně

doc . Jan Jiraský, Ph .D . – člen poroty
MgA . Igor Ardašev – člen poroty

26. 9. 2017 Bachův varhanní podzim – Kostel sv. Vavřin-
ce Praha

Jan Jiraský – J . S . Bach: Dobře temperovaný klavír

říjen 2017

31. 10. 2017 Klavírní recitál – KPH Litvínov

Jan Jiraský

listopad 2017

2. 11.–4. 11. 2017 AMADEUS 2017

doc . Jan Jiraský, Ph .D . – člen poroty

9. 11.– 10. 11. 2017 Soutěž PER QUATTRO MANI

MgA . Helena Weiser – člen poroty

13. 11. 2017 Festival Janáček Brno - Divadlo Reduta

Jan Jiraský – L . Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou

17. 11. 2017 Klavírní recitál - Festival Rudolfa Firku-
šného Napajedla

Igor Ardašev

prosinec 2017

6. 12. , 7. 12. a 8. 12. 2017 – Beethoven Igora Ardaševa 
- Besední dům Brno

Igor Ardašev  – L . van Beethoven: Klavírní koncert 
č . 2 B dur op . 19

8. 12.–10. 12. 2017 Brněnská klavírní soutěž

prof . Alena Vlasáková – člen poroty
doc . Jan Jiraský, Ph .D . – člen poroty

14. 12. 2017 Vánoce s J. S. Bachem – Nahrávací studio 
Českého rozhlasu Sever

Jan Jiraský – J . S . Bach: Dobře temperovaný klavír
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METODIKA A ODBOR NÉ ST UDIE

Rodiče ve výuce klavírní hry

Úvod
Závěrečná práce je zaměřena na sub-

jektivní i objektivní problematiku spo-
lupráce a komunikace s rodiči . Práce 
popisuje nesporné klady takové spolu-
práce a představuje i její možná rizika .

Důvodů, na jejichž základě jsem 
se rozhodl tomuto tématu věnovat, je 
několik . Prvním důvodem je fakt, že 
bez komunikace, čímž myslím nejen 
verbální stránku, ale i neverbální pro-
jevy, které jsou mnohdy důležitější, 
není možné v dnešním světě fungovat . 
Komunikace, zahrnující i složku aktiv-
ního naslouchání, v dnešní době před-
stavuje velké umění . Bez tohoto umu se 
neobejdou především lidé, kteří pracují 
s lidmi . Druhým důvodem je množství 
výskytu termínu „problémový rodič“ 
v mém okolí . Setkávám se ve své pro-
fesi klavírního pedagoga na základní 
umělecké škole s názorem, že mnohdy 
náročnější spolupráce je s rodiči žáků, 
než se samotnými žáky, které učíme . 
Často se v této souvislosti hovoří o vů-
bec nejtěžší disciplíně v jejich pedago-
gickém působení . Třetím popudem 
jsou mé vlastní zkušenosti, které jsem 
nasbíral v průběhu své prozatím krátké 
praxe, avšak o to intenzivnější a aktuál-
nější . Čtvrtým důvodem je zjištění, že 
na komunikaci s rodiči dnešní instituce 
s pedagogickým zaměřením budoucí 
učitele nikterak nepřipravují .

Za zmínku jistě stojí fakt, že jsem 
začínající mladý učitel . To se nespor-
ně projevuje ve vyhodnocování situací, 
které jsou v závěrečné práci popsány . 
S jistotou mohu říci, že s odstupem ně-
kolika let a se získáním bohatších zku-
šeností budu některé situace nejspíše 
řešit jinak .

1 Komunikace
1.1 Komunikace jako pedagogic-
ko – psychologický pojem

Komunikace je sdělování, dorozu-
mívání, přenášení informací . Je to jev 
neoddělitelně doprovázející a doplňu-
jící interakci (interakce je obecnější 
a širší jev zahrnující i takový styk, při 
kterém nedochází ke komunikaci) . Ve 
společenském kontextu hovoříme o so-
ciální komunikaci, což je veškeré doro-
zumívání mezi lidmi, společná činnost, 
mezilidské vztahy a vzájemné působení 
a dorozumívání na úrovni celé společ-
nosti . Konkrétním příkladem sociální 
komunikace v konkrétních podmín-
kách výchovně-vzdělávacího procesu je 
pedagogická komunikace . Tato komu-
nikace míří k dosažení pedagogických 
cílů, vymezuje obsah i role účastníků 
(učitel – žák) a stanovuje či domlouvá 
komunikační pravidla mezi aktéry . Cí-
lem pedagogické komunikace je rozvoj 
jedince v souladu s vlastní osobností 
a možnostmi . Dnes se prosazuje ko-
munikativní pojetí výchovy – dítě je 
aktivním tvůrcem sebe sama, intera-
guje a komunikuje s druhými . Důraz 
se klade na vzájemnou kooperaci .

Komunikujeme přímo či nepřímo 
(zprostředkovaně pomocí učebnic, ma-
teriálů či didaktické techniky) . Přímá 
komunikace je nejčastější . Rozlišuje se 
komunikace verbální (ve zvukové, slov-
ní, grafické i písemné podobě, není po-
třeba pouze umět formulovat svá sděle-
ní, ale také umět naslouchat, aby nebyla 
komunikace jen jednostranná), dopro-
vázena paralingvistickými jevy (tónová 
výška hlasu, intenzita hlasu, zabarvení 
hlasu, délka projevu, rychlost mluve-
ného slova, přestávky a pauzy v řeči, 
akustická náplň přestávek, přesnost 
řeči a způsob předávání slova), a non-

verbální, což je mimoslovní vyjádření 
emocí, nálad, pocitů a záměrů sociál-
ního kontaktu . Součástí nonverbální 
komunikace jsou specifické prostředky 
jako posturologie (držení těla, jeho čás-
tí, poloha a řeč těla vyjadřuje celkovou 
náladu), gestika (gesta doprovázející 
či nahrazující slovní projevy, pohyby 
rukou i  jiných částí těla), proxemika 
(vzájemné přiblížení či oddálení – je 
prokázáno, že se žáky nejblíže katedře 
také pedagog nejvíce komunikuje, kde 
jsou sympatie, zkracuje se vzdálenost 
a naopak), haptika (dotyky, v umírně-
né míře vyjadřují pozitivní i negativní 
emoce), mimika (emocionální projevy 
obličejovými výrazy, slouží i pro dia-
gnostiku žáků), řeč očí (velice důležitá, 
pro pedagoga nutné naučit se věnovat 
svůj oční kontakt celé třídě, v případě 
kolektivní výuky mít přehled a nedívat 
se do prázdna ani příliš dlouho, z po-
hledů žáků se dá poznat zaujetí, navíc 
oči oboustranně vypovídají o náladách 
a psychickém rozpoložení), kinezika 
(pohyby, z  pohledu pedagoga napří-
klad jeho teritoriální pohyb po třídě či 
pohybové projevy v průběhu kontaktu, 
z pohledu žáků projevy nálad a hnutí 
mysli), sdělování úpravou zevnějšku 
(volba oděvu, účesu, líčení – vypovídá 
o osobnosti pedagoga i žáka a je čas-
to kriticky přijímána, totéž platí i pro 
úpravu okolního prostředí ve třídě) .

1.2 Význam komunikace se žákem

Z výše uvedeného textu je zcela zřej-
mé, jaký význam má komunikace se žá-
kem . Pokud se nám nepodaří u žáka po 
jeho příchodu alespoň trochu odhad-
nout jeho současný psychický i fyzický 
stav, je pravděpodobné, že naše spolu-
práce s ním nebude efektivní tak, jak 
bychom si představovali . Zde narážíme 
na první téměř diskusní otázku . Co je 
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vlastně důležitější, naše nebo žákova 
představa? Zkusili jste se někdy zeptat 
žáka, jaké má on očekávání? Samo-
zřejmě u malých žáčků by tato otázka, 
nesprávně položená, nejspíše neved-
la k seriózní nebo k reálné odpovědi, 
avšak proč se nezeptat . U staršího žáka 
se jistě dozvíme něco, o čem bychom 
měli přemýšlet .

Bez „emočního vyladění“ učitele 
a žáka, bavíme-li se o  individuálním 
působení, je velmi nesnadné dosáhnout 
velkého pokroku či tvůrčího nasazení 
ve výuce . Zmiňovat se o skutečnosti, že 
být učitelem v základní umělecké ško-
le v sobě zahrnuje i úlohu „osobního 
psychologa“, by bylo „nošením dříví do 
lesa“ . V nemalém množství se stává, že 
právě takovému člověku se žák svěří 
i se svými osobními problémy, které se 
mu nedaří k jeho spokojenosti vyřešit . 
Komu by takový žák měl říci, že má 
problémy ve škole, nebo dokonce, že 
si nerozumí se svými rodiči .

Osobně se mi vyplácí se v  úvodu 
každé hodiny zeptat žáka: „Jak se Ti 
daří?“, nebo „Jak ses přes týden měl?“ . 
Odpověď žáka je velmi důležitá, avšak 
nejen pro svoji verbální stránku, ale 
zejména i pro její neverbální zabarve-
ní, díky kterému zjistíte daleko více1 . 
Mezi další diagnostické otázky, které 
používám během výuky, patří i otázka: 
„Řekni mi, na co ses zaměřil při svém 
domácím cvičení u této skladby nej-
více?“, kterou dávám těsně před inter-
pretací, nebo někdy hned po produkci 
podle momentálního rozpoložení žáka . 
Když vidím, že se žák hluboce ponořil 
do skladby a chystá se hrát, neruším jej 
svým dotazováním . Pokud však tápe, 
kde na klaviatuře vlastně má začít, co 
je první nota a má oči „nalepené“ pět 
centimetrů od notového zápisu na prv-
ním taktu, jako by je chtěl zhypnotizo-
vat, zeptám se rovnou, čímž většinou 
dosáhnu správného přemýšlení před 
samotnou hrou . Málokterý žák by byl 
schopen okamžitě vymyslet smyslupl-
nou odpověď na moji otázku, pokud 
skladbu vidí po týdnu poprvé, díky 

1 KOLÁŘ, Zdeněk, ŠIKULOVÁ, Renata: Vy-
učování jako dialog. vyd . 1 . Praha: Grada, 2007 . 
Pedagogika (Grada) . ISBN 978-80-247-1541-4 .

čemuž mi je jasné, že se bude ubírat 
cestou prohlubování dovednosti hry 
z  listu . Naopak žák, který o  skladbě 
skutečně přemýšlel, často sdělí velmi 
zajímavý pohled na skladbu, popřípadě 
upozorní na místa, kterým nerozumí, 
což podporuje vzájemnou spolupráci 
a komunikaci u nástroje .

1.3 Význam komunikace s rodiči

Komunikace s rodiči je neméně dů-
ležitá . Kdo jiný by Vám měl přesněji 
sdělit, jaký je jejich syn nebo dcera . Ne-
hledě na to, že díky komunikaci s ro-
diči poznáváte rodinné prostředí svého 
žáka, citové zázemí, hudební zázemí, 
podporu ze strany rodičů a množství 
dalších informací . Rodiče Vám také 
mohou sdělit svá očekávání . V rámci 
tohoto tématu my jako pedagogové 
zjistíme, zda se rodiče snaží splnit oče-
kávání svých dětí, nebo se snaží naplnit 
svá doposud nenaplněná přání . To je 
velmi důležité sdělení . Hlubším pozo-
rováním a aktivním nasloucháním mů-
žete zjistit, zda nejste pouze náhradním 
hlídáním pro jejich děti . I to se v nema-
lé míře objevuje .2

Samozřejmě je komunikace s rodiči 
významná i opačně . Rodiče se logicky 
snaží zjistit co nejvíce i o pedagogo-
vi, ke kterému má jejich dítě chodit . 
Uvážíme-li, že v rámci výuky na ZUŠ 
může pedagog na jednoho žáka působit 
sedm let v rámci prvního cyklu, čtyři 
roky v průběhu druhého cyklu a je zde 
možnost navštěvovat dva až tři roky 
hudební „přípravku“ a  samozřejmě 
na některých základních uměleckých 
školách pokračovat ve studiu i po skon-
čení druhého cyklu, v součtu získáme 
14 – 17 možných let pro působení na 
žáka v jeho nejvýznamnějším a nejdů-
ležitějším životním období zhruba od 
3 – 4 let do dospělosti, je pochopitel-
né, že rodiče chtějí co nejlépe poznat 
pedagoga, se kterým bude jejich dítě 
spolupracovat .

Současně je vědecky prokázáno, že 
spolupráce mezi dětmi, rodiči a uči-
2 FORWARD, Susan, BUCK, Craig: Když 
nám rodiče ničí život. vyd . 1 . Praha: Mot-
to, 2008 . Populárně psychologická řada . 
ISBN 978-80-7246-417-3 .

telem přináší celkově lepší výsledky . 
Pokud žák vidí a vnímá, že jeho učitel 
je respektován a přijímán jeho rodičem 
a současně i naopak, získá daleko větší 
důvěru nejen ke svému rodiči, ale sa-
mozřejmě i ke svému učiteli . Bude cítit 
větší propojenost a smysl svého snaže-
ní . Cítí se také být „v bezpečí“, pokud 
ví, že jeho rodiče a učitelé stojí na stejné 
straně a spolupracují, aby mu pomohli . 
Tím, že spolu rodiče a učitelé efektiv-
ně spolupracují, mohou žákům nastavit 
jasné hranice a cíle .

Komunikace nemusí probíhat vždy 
v té nejpřímější podobě . V době mo-
derních technologií jsou varianty 
prakticky neomezené . Technika však 
není tak daleko, aby dokázala přená-
šet bezprostřední emoce . Kdo ví, co si 
rodiče ve skutečnosti myslí, když Vám 
odpovídají na email . Přímé konfrontaci 
se nic nevyrovná, i když s sebou přináší 
i některá úskalí .

2 „Problémový rodič“
V úvodu této kapitoly je nutné říci, 

že termín „problémový rodič“ se prak-
ticky nevyskytuje, respektive samot-
né ministerstvo školství se snaží, aby 
v odborných textech vůbec neexisto-
val . Realita je samozřejmě jiná . V rámci 
pedagogického působení se setkáváme 
s nekonečným množstvím individualit 
žáků, avšak současně nejinak tomu je 
i u  jejich rodičů . V některých přípa-
dech platí, že jablko nepadlo daleko od 
stromu, ale vždy tomu tak není . Setká-
me se často i s variantami, kdy máme 
problémového žáka a pohodového ro-
diče . V  jiném případě bezproblémo-
vého žáka a jeho rodiče, se kterým se 
nám nedaří najít společné téma . Ide-
ální variantou je bezproblémový rodič 
a bezproblémový žák .3 

Velmi důležité je uvědomit si bipola-
ritu této problematiky . Na jedné straně 
se jedná o problémového rodiče nebo 
žáka a na druhé rodiče nebo žáka s pro-
blémy . Na tuto skutečnost bychom ne-
měli zapomínat a rozhodně ji brát plně 
3 JUNGWIRTHOVÁ, Iva: Pohodoví rodiče 
- pohodové děti: podporujeme vývoj dítěte . 
vyd . 1 . Praha: Portál, 2009 . Rádci pro rodiče 
a vychovatele . ISBN 978-80-7367-536-3 .
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v potaz . Stačí, aby měl rodič své osob-
ní problémy, ať už na poli finančním, 
profesním, mnohdy až existenčním, 
a může se jeho rozpoložení negativně 
projevit v jeho reakcích na okolí .

V takové situaci si rodič namátkou 
vybere někoho, na kom si svoje sou-
časné problémy zdánlivě „vyřeší“ . Jest-
liže se terčem stanete právě vy, je ne-
smírně důležité snažit se prohlédnout 
skutečnou podstatu věci . Obdobně 
tomu může být u žáka . Vypadá to, že 
žák zase necvičil, nevěnuje vaší snaze 
pozornost . Proč by to také dělal . Nejde 
tu přece o nás a naše ego, ale o žáka 
jako takového . Může se stát, že právě 
řeší nějakou složitou životní situaci, na 
kterou nestačí tak, jak by si přál, a naše 
reakce, kdy žáka ještě slovně a emoč-
ně „rozebíráme“, mu samozřejmě ni-
kterak nepomůže . Z našeho pohledu, 
nebo hůře z pohledu jeho rodičů, se 
může jednat o banalitu, avšak mladá 
osobnost, která zkušenosti sbírá, situaci 
vnímá jako hraniční .

Pro správnost názvu kapitoly bych 
rád napsal, že postavu problémové-
ho rodiče subjektivně vnímám jako 
člověka, se kterým nejsem schopen 
komunikovat tak, abych byl spokojen 
s průběhem nebo výsledkem jednání, 
nebo jako člověka, jehož vystupování 
posuzuji jako přímé i nepřímé ohro-
žování či narušování mého sociálního 
pohodlí, korespondujícího s kvalitním 
pedagogickým výsledkem .

Gabriela Bertlová ve své diplomové 
práci uvádí definici problémového ro-
diče takto: „…Jak učitelé sami v praxi 
poznají, někteří rodiče se snaží být až 
příliš zapojeni do chodu školy a třídy, 
někteří jsou pozitivně naladěni a jsou 
pro učitele podporou, některé rodiče té-
měř nevídají a o některých zase vědí, až 
když si na ně přijdou stěžovat řediteli. 
Jsou rodiče, kteří jsou agresivní, naštva-
ní, ale i pasivní či takoví, kteří učitele 
svým chováním matou…“4

4 BERTLOVÁ, Gabriela . Komunikace a spolu-
práce s problémovými rodiči a rodiči s problémy 
[online]. Praha, 2014 [cit . 2016-10-23] . Do-
stupné z  WWW: <https://is .cuni .cz/webapps/
zzp/detail/132134/> . Diplomová práce . Kar-
lova univerzita v  Praze, pedagogická fakulta, 

Dále píše o kategorizování problé-
mových rodičů do pěti skupin: První 
z nich jsou rodiče, kteří se „až příliš 
snaží zapojit do chodu školy, neustá-
le zpochybňují didaktické strategie 
učitele, obsah výuky, domácí úkoly, 
výchovné postupy, známkování a tak 
dále .“ Také sem patří rodiče, kteří se se 
svými pochybnostmi nesvěří nejdříve 
právě učiteli, ale stěžují si rovnou u ře-
ditele . Druhou skupinou jsou rodiče, 
kteří se nesnaží zapojit do chodu školy, 
ale mají na vše svůj názor, za kterým 
si pevně stojí a to většinou znamená, 
že kritizují učitele i  celkový přístup 
školy . Mohou to dokonce být rodiče, 
kteří vám dají najevo, že vědí vše, co 
mohou, ať už o  kurikulu, správném 
známkování či o množství domácích 
úkolů, které by děti měly dostávat . Čas-
to to bývají také učitelé z jiných škol . 
Třetí skupinou jsou rodiče, kteří se do 
vzdělávání svých dětí vůbec nezapoju-
jí, nijak se neangažují . Další skupinou 
jsou rodiče, kteří se nezapojují, protože 
jsou nevstřícní, jejich osobnosti se to 
příčí nebo se chtějí vyhnout konfliktu, 
kterého se bojí, ten buď již nastal, nebo 
může teprve nastat . Poslední skupinu 
tvoří rodiče, kteří se „nechtějí hádat“, 
nechtějí s čímkoli nesouhlasit a tak ra-
ději mlčí a přijímají vše, co se stane .5

3 Rodiče ve výuce hry na 
klavír

„Rodiče ve výuce anebo za dveřmi!?“ 
je klíčové zamyšlení této závěrečné prá-
ce . Z názvu vyplývá, že otázku účasti 
rodičů ve výuce nevidím jednoznačně . 
Jednoznačně souhlasím s mnoha výro-
ky a doporučeními, že by rodiče měli 
být spoluúčastníci vzdělávacího proce-
su, hlavně u malých dětí . Vždyť právě 
rodičům by mělo jít nejvíce o výsledky 
jejich dítěte a o kvalitu výuky . Současně 
se musím opakovat v tvrzení, že účast 
rodičů ve výuce má pozitivní vliv na 
katedra primární pedagogiky . Vedoucí práce 
PhDr . Jana Stará, Ph .D .
5 BERTLOVÁ, Gabriela . Komunikace a spolu-
práce s problémovými rodiči a rodiči s problémy 
[online] . Praha, 2014 [cit . 2016-10-23] . Do-
stupné z  WWW: <https://is .cuni .cz/webapps/
zzp/detail/132134/> . Diplomová práce . Kar-
lova univerzita v  Praze, pedagogická fakulta, 
katedra primární pedagogiky . Vedoucí práce 
PhDr . Jana Stará, Ph .D .

celkové výsledky jejich dětí a navíc jim 
tím dávají zřetelně najevo, že jim na je-
jich vzdělání záleží a podporují je .

Osobně tuto praxi ve své třídě rád 
aplikuji . Domnívám se, že není nic lep-
šího, než když mi přijde do výuky žák 
a pochlubí se, že společně s mamin-
kou otextovali své zadané skladbičky 
a doma si je společně zpívají ke hře na 
nástroj . Vypráví o zaujatém rozhovoru 
se svým tatínkem, zda v osmém taktu 
je nota gis nebo ges . O svém malém 
koncertu, kdy rodinu navštívila babič-
ka . V takovém případě mluvím o rodiči 
jako o  ideálním, angažovaném . Pří-
tomnosti rodičů rád využívám, abych 
přímo na nich ukázal například vedení 
rukou v případě hry na klavír, aby sami 
zažili hmatový pocit hry, a  oni si to 
sami v mé přítomnosti zkouší na svých 
dětech . Příjemným zpestřením výuky 
je, když rodiče poprosím o spolupráci 
při hře různých rytmů, kdy sami hrají 
ostinátní rytmus a já se žákem k tomu 
hrajeme buď na klavír, nebo přidáme 
další rytmické linky . Dle mého názo-
ru rodiče, kteří si vyzkouší jaké to je 
„hudebně tvořit“, popřípadě zahrát si se 
svým dítětem lehkou čtyřruční skladbu 
na třídním koncertu, mohou o to více 
ocenit snahu svých dětí . Mnohdy si za-
žijí i drobnou trému, díky které pocho-
pí, že stejnému očekávání a tlaku je vy-
stavováno i jejich dítě . Dá se s drobnou 
nadsázkou říci, že se hudebně vzdělává 
nejen žák, ale i jeho rodič, což je velmi 
silná inspirace pro oba zúčastněné .

Pokud by účast rodičů ve výuce 
přinášela pouze takové radosti, jedno-
značně bych byl zastáncem toho, aby 
se na výuce přímo podíleli . Bohužel ne 
vždy tomu tak je . I během své krátké 
praxe jsem se setkal s mnoha situacemi, 
které mne přece jen zrazují od nekri-
tického přijetí rodiče do výuky . Často 
tomu je v případě, že rodič je sám uči-
tel . V některých případech rodič uči-
teli vědomě či nevědomě nedůvěřuje 
pro jeho nízký věk . S tím mám vlastní 
zkušenost . Jednoduše se rodič ztotožnil 
s tvrzením, že mladý pedagog nemůže 
mít zkušenosti . Samozřejmě je prav-
dou, že pedagog s dvacetiletou praxí 
bude zkušenější než začínající učitel, 
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ale není to pravidlem . Záleží na mno-
ha kompetencích učitele . Nicméně rád 
bych se podělil o pár příkladů nestan-
dardních situací, které mne jednoduše 
přinutily k zamyšlení nad nekritickým 
přijetím rodičů v přímé výuce .

3.1 Situace č. 1

První situace, kterou bych rád při-
blížil, není nikterak neobyčejná, avšak 
z mého pohledu stále aktuálnější . Jed-
ním z  hlavních faktorů, vedoucích 
k rychlejším a výraznějším pokrokům 
žáka, je inteligence . Pokud jí žák dis-
ponuje ve větší míře, je výuka i  pro 
nás učitele atraktivnější, možná i jed-
nodušší . Druhou stranou mince je fakt, 
že takto vyspělí žáci mají velmi často 
mnoho dalších aktivit . Není se čemu 
divit . Díky své přirozené inteligenci 
jsou úspěšní ve více oborech . Kde je 
však hranice množství mimoškolních 
aktivit? Inteligentní žák logicky bude 
usilovat o maximální výsledky ve všem, 
co dělá . Každý pedagog či vychovatel 
jednotlivých zájmových aktivit, ucí-
tí-li potenciál svého svěřence, pokusí 
se ho vést k nejlepším výsledkům . To 
s  sebou samozřejmě nese odpověd-
nost žáka . Problém je ten, že takových 
„vedoucích“, kteří chtějí maximum, je 
mnohdy i pět nebo šest na jedno dítě . 
Přičteme-li k tomu ještě rodiče, kteří 
logicky chtějí od svého dítěte dobré 
studijní výsledky, úspěchy ve sportu 
a samozřejmě částečnou péči na udržo-
vání funkce rodinného soužití, vznikne 
ohromný válec stresu, který může dítě 
časem „semlít“ .

Takového žáka mám ve třídě . Na 
svůj věk je velice inteligentní, dobře 
slyší, rytmicky cítí . Kromě hry na klavír 
samozřejmě chodí do školy, ale k tomu 
se věnuje studiu angličtiny, francouz-
štiny, zpěvu, komornímu zpěvu, pro-
vozuje sportovní aerobik a současně se 
často stará o mladšího sourozence . Při 
takovém nasazení, kdy je většina aktivit 
intelektuálních, není divu, že nezbývá 
energie na nějaké cvičení na klavír . 
Na takového žáka se nedokážu zlobit 
za nepřipravenost do výuky . Bohužel 
tato „nepříprava“ trvá už od začátku 

školního roku, což samozřejmě není 
v pořádku . Nabízel jsem žákovi, že si 
promluvím s rodiči . Několikrát jsem 
však byl požádán, abych to nedělal, že 
si to chce vyřešit sám . S ohledem na to, 
že oba rodiče jsou vysokoškolští peda-
gogové, je mi jasné, že jde o to, aby je 
dle svých slov nezklamal svými neú-
spěchy v klavíru .

Na pomoc při řešení této situace 
jsem do své výuky pozval zkušenějšího 
kolegu, který neshledal z mé strany nic 
zásadního, co bych měl změnit . Dostal 
jsem doporučení na vytvoření časové-
ho harmonogramu společně s tímto žá-
kem, abychom společně zjistili, zda lze 
objevit nějaký volný prostor pro pra-
videlnou přípravu do výuky . Drobný 
prostor asi dvakrát v týdnu se podařilo 
objevit, čímž se však vyplnil poslední 
volný čas žáka, který dosud využíval 
ke zdravému „nicnedělání“, přesněji 
řečeno k odpočinku a relaxaci, kterou 
každý žák také občas potřebuje pro svůj 
zdravý vývoj . Uvidíme, jak se situace 
nadále vyvine .

Domnívám se, že návštěva rodičů ve 
výuce by v tomto konkrétním přípa-
dě byla více než žádoucí . Otázkou je, 
jak by ji vyhodnotili . V případě, že by 
si uvědomili, že je nutné někde ubrat, 
považoval bych to osobně za přínos-
ný závěr, pokud by uzavřeli návštěvu 
s  přesvědčením, že na přípravu po-
tomka přísněji dohlédnou, nemyslím 
si, že by se situace vyřešila . Dle mého 
názoru by se pouze časem přesunula 
na jiné místo .

3.2 Situace č. 2

V současné době je u žáků neustá-
le častější výskyt specifických poruch 
učení či jiná znevýhodnění . Každý 
pedagog by měl mít alespoň základní 
znalosti o tom, jak se ke kterému žáku 
chovat v případě, že nějaké znevýhod-
nění má . Například výuka not bude 
jistě probíhat jinak u  běžného žáka 
oproti žákovi s dyslexií nebo dysgrafií . 
O postupech s takovými žáky by se dala 
napsat celá práce . Platí zde samozřejmě 
pravidlo, že každý žák je individuali-

ta . Nedá se tedy říci, že existuje jediný 
recept .

Problém nastane v okamžiku, kdy 
se rodič neztotožní s tím, že jeho po-
tomek má specifickou poruchu učení . 
Pokud učitel o poruše ví, může tomu 
svoji výuku přizpůsobit nehledě na to, 
že vzdělávací systém nabízí možnosti 
individuálního vzdělávacího plánu, 
který má svá specifika, díky kterým žák 
nemusí „držet krok“ s běžnými žáky ve 
svém ročníku . To ho zbaví zbytečného 
stresu .

Zákon však nestanovuje rodičům 
povinnost o specifické poruše či jiném 
znevýhodnění informovat výchovně-
vzdělávací zařízení . Když se rodič roz-
hodne tuto skutečnost zatajit, má na to 
právo, a my s tím nemůžeme nic dělat, 
i když je výskyt specifické poruchy uče-
ní prokazatelný .

Mám osmiletého žáka, kde k tomu-
to došlo . Tento žák má evidentně velké 
zrakové problémy . Nejen že má velmi 
silné brýle, ale i v průběhu výuky se 
objevují jasné projevy zrakových pro-
blémů . Například při hraní skladeb na 
otázku, kde právě hrajeme, přiblíží oči 
asi na 15 centimetrů od textu a začne 
hledat . Je evidentní, že se zadané sklad-
by učí v rámci domácí přípravy rovnou 
zpaměti, jelikož současné čtení a hraní 
je téměř vyloučeno . Dokonce nastala 
i situace, kdy jsem tohoto žáka infor-
moval o mé absenci ve výuce v příštím 
týdnu . Řekl jsem, že výuka bude pro-
bíhat suplováním mého kolegy, takže 
o ni nepřijde . Okolnosti tomu chtěly 
a nakonec suplování nebylo nutné a vý-
uku jsem odučil já osobně . Překvapující 
byla reakce žáka v závěru výuky, kdy se 
mne zeptal, zda to jsem já, nebo jiný 
učitel . Se svým kolegou jsme si velmi 
podobní, přesto k rozeznání jsme . Ten-
to žák mne však kvůli svému zrakové-
mu znevýhodnění nepoznal .

Při tomto zjištění jsem diskrétně 
informoval maminku a požádal ji, aby 
se zúčastnila výuky . Ve zkratce jsem jí 
řekl, o co se jedná . Maminka možný 
problém odmítá a odvolává se na to, 
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že její dítě má normální brýle jako ka-
ždé jiné, a že se jí nedostává času pro 
návštěvu výuky .

Jsem přesvědčen, že přítomnost ma-
minky ve výuce by byla jistě přínosná . 
Na vlastní oči by viděla, v čem je hlav-
ní problém a jak je práce jejího dítěte 
limitována . Mohli bychom vymyslet 
nějaké společné řešení pro budoucí 
výuku . V opačném případě by zrakové 
znevýhodnění dítěte mohlo být velmi 
limitující pro budoucí práci u klavíru 
a samozřejmě by mohlo způsobit ne-
malé šrámy na duši a sebevědomí .

3.3 Situace č. 3

Dle školního vzdělávacího plánu 
naší základní umělecké školy probí-
há v některých oborech v prvním až 
třetím ročníku výuka sólové hry na 
nástroj nebo zpěvu ve dvojicích . Tato 
forma výuky mi připadá nevhodná . 
Podstatu a myšlenku samozřejmě chá-
pu . Z finančního hlediska to je pro ško-
lu přínosné . Myšlenka vzájemné inspi-
race a kooperace takto učených žáků je 
pochopitelná a přínosná . Bohužel se mi 
ještě nepodařilo, aby dva sedmiletí žáci, 
kteří na klaviatuře hledají teprve tón c1, 
se od sebe inspirovali, natož spolupra-
covali . Musím uznat, že v případě jiné 
dvojice, kde vyučuji dva patnáctileté 
žáky, je tato forma skutečným příno-
sem . Mohou společně improvizovat, 
doprovázet se a skutečně se inspirovat 
a v případě potřeby si poradit .

Situace, o které bych se rád zmínil, je 
právě o výuce dvou malých žáků v jed-
né hodině, kteří by asi neměli být spolu . 
Jsou to sourozenci a oba mají diagnos-
tikovanou hyperaktivitu . Vedení takové 
výuky je velmi náročné . V případě, kdy 
se věnuji oběma současně, vzájemně se 
pošťuchují a provokují . Když sedí ka-
ždý u svého nástroje a s jedním z nich 
pracuji, druhý téměř „skáče z  okna“ 
nebo prohledává třídu .

Obrátil jsem se tedy na rodiče, zda 
by mi poradili a pomohli najít nějaké 
řešení . Dostal jsem od nich přínosný 
podnět, abych jim zkusil dát nějaký pí-
semný úkol . S jedním bych měl praco-

vat a druhý by v té době pracoval na pí-
semném hudebním úkolu . Tato snaha 
dopadla tak, že první z nich, kterému 
jsem se věnoval u nástroje, neustále od-
bíhal od nástroje a zvědavě sledoval, co 
tam ten druhý dělá . Druhý, který psal, 
si z úkolu udělal omalovánku a vůbec 
se mu nevěnoval .

Požádal jsem tedy rodiče, aby se 
zúčastnili výuky a posléze mi pomoh-
li stanovit nějaký postup, jakým by 
mohla výuka probíhat . Souhlasili a při-
šli . Výuka probíhala standardně pod-
le výše popsaného modelu . Na konci 
výuky jsem se rodičů zeptal na poten-
cionální postup další spolupráce . Od-
pověď mě velmi překvapila . „No, je to 
vaše výuka, musíte si s nimi poradit…“ 
Tím by se v okamžiku má role peda-
goga změnila ve vychovatele a výuka 
s trochou nadsázky na snahu o přežití . 
Musím souhlasit, že role pedagoga ve 
výuce je nejen vzdělávací, ale současně 
i výchovná . Přesto jsem doufal, že mi 
rodiče přeci jenom poradí, jak s jejich 
dětmi pracovat . Jsem si jistý, že otázky 
chování doma řeší také . Doufal jsem, 
že mě navedou na nějakou variantu, 
která pomůže .

Co s  tím? Důležité je stanovit si 
a uvědomit své kompetence . Hranice, 
co je ještě můj úkol a co není . Pouče-
ním pro mne je, že jako učitel nesmím 
řešit věci, které do této profese nenáleží . 
Mohlo by se lehce stát, že bych si na 
sebe vzal daleko větší zodpovědnost, 
než kterou unesu, a nakonec by mě to 
dovedlo až k „vyhoření“ . Na další ho-
dině jsem tedy musel stanovit, že jejich 
děti nebudou chodit společně, protože 
toho nejsou schopny a nevydrží v kon-
centraci, díky čemuž se neudělá žádná 
práce .

Navrhl jsem, že každému budu 
věnovat třicet minut, ač výuka trvá 
45 minut, aby byla cítit i má snaha situ-
aci řešit . Současně jsem jim sdělil, že to 
je jediný stav, kdy se jejich dětem budu 
věnovat a v případě potřeby jsem jim 
navrhl další dva své kolegy, kteří jsou 
přeci jenom přísnější než já, a s jejich 
dětmi by si mohli poradit možná lépe . 
Chtěl jsem naznačit, že může dojít k si-

tuaci, kdy si žák „nesedne“ s učebním 
stylem pedagoga . Změna by možná 
mohla pomoci . Přesto bych tuto situaci 
nechtěl řešit přesunutím svých starostí 
na jiného kolegu .

Sourozenci od té doby chodí zvlášť 
a výuka se začala konečně po půl roce 
posouvat kupředu . Otázkou je, zda by 
přítomnost rodičů ve výuce v  tomto 
případě pomohla, když jejich názor je, 
že kázeň si musím uhlídat sám, jich se 
to netýká . To už nechám jako téma pro 
přemýšlení .

3.3 Situace č. 4

Následující situace je jedna z hlav-
ních, která mne především inspirovala 
k  volbě tohoto tématu . Ve své výu-
ce rodiče rád akceptuji, ba dokonce 
i  s  radostí vítám . Problém nastane 
v okamžiku, kdy si rodič není přesně 
vědom své role v takové výuce nebo se 
s ní neztotožní .

V rámci výuky jsem chtěl vybrat své-
mu malému osmiletému žákovi novou 
skladbu . Důležitou zmínkou je, že se 
jednalo o výuku předmětu Klávesové 
nástroje v  populární hudbě6 . Zvážil 
jsem tedy veškeré aspekty, které jsem 
uznal za vhodné . Věk žáka, jeho sou-
časnou technickou úroveň, mentální 
vyspělost a  především jsem skladbu 
vybíral v  korespondenci s  jeho tem-
peramentem malého živého „rošťáka“, 
který potřebuje zažít nějakou akci . Vy-
hodnocením těchto parametrů jsem 
zvolil skladbu Jaroslava Uhlíře s textem 
Zdeňka Svěráka Pod dubem z pohádky 
Lotrando a Zubejda . Připadalo mi to 
jako dobrý nápad . Skladbu by si mohl 
i společně se svým stejně starým brat-
rem zahrát a zazpívat . Skladba je navíc 
vhodná i pro představení formy, kon-
trasty tempa a nálady jsou zde zjevné, 
dalo by se s ní dobře pracovat .

Než však stihl žáček jakkoli vyslovit 
svoji sympatii nebo antipatii, ozvalo se 
6 Klávesové nástroje v  populární hudbě je 
předmět na ZUŠ Střezina, který je určen pro 
žáky, kteří se chtějí věnovat populární hudbě 
nejen volbou repertoáru, ale i  z  hlediska hu-
debních aranží a práce se zvukem . Liší se opro-
ti hře na keyboard hlavně vyšším požadavkem 
na techniku hry .
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mi za zády: „Ježíši…, vždyť to je písnič-
ka pro malé děti, to ho nebude bavit“ . 
Byl to hlas o kousek dál sedícího rodi-
če . To je ten okamžik, kdy vám někdo 
vezme vítr z plachet a vy musíte nějak 
pokud možno s nadhledem zareagovat . 
Samozřejmě než jsem cokoli vyslovil, 
ozval se syn, který si do té doby zaujatě 
prohlížel obrázek loupežníka ve zpěv-
níku: „Jo, jo, to mě nebude bavit, to je 
pro „prťata“… A výběr skladby vzal za 
své . Jak z toho ven? Přemlouvat žáka, 
že se mu to bude líbit, nemá smysl . 
Současně tím podrýváte autoritu jeho 
rodiče, což není nejlepší cesta, jak si 
zachovat náklonnost a spolupráci obou 
zúčastněných . Upozornit rodiče, aby si 
nechal případné připomínky na dobu 
po výuce, již pozbývá na účinnosti .

V součtu to znamená, že jsem mu-
sel vybrat skladbu jinou, ač jsem se 
domníval, že bych se mohl s výběrem 
trefit . Tato situace mne utvrzuje v tom, 
že takováto přítomnost rodiče ve výuce 
není největším přínosem . Domnívám 
se, že vzniku této situace přispívá i fakt, 
že s tímto konkrétním rodičem se znám 
již dlouho, tykáme si a na základě toho 
zde bohužel zanikla spolupráce na pro-
fesionálnější úrovni . Nevím, zda to je 
pravidlem, avšak myslím si, že splnit 
očekávání rodiče, který je s námi pří-
buzný, nebo se jedná o známého, ka-
maráda, je daleko náročnější vzhledem 
k tomu, že mnohdy má nereálné vize . 
Nad tím je vhodné se zamyslet .

3.4 Situace č. 5

Situace, která nastala v rámci jedné 
běžné hodiny, mne natolik zaskočila, 
že jsem ji nebyl schopen v daný oka-
mžik řešit . Jednalo se o výuku osmile-
tého žáka za přítomnosti jeho tatínka . 
Hodina probíhala v pravidelný čas, do-
mluvený v úvodu školního roku, tedy 
kolem třetí hodiny odpolední . Někdy 
konstelace hvězd způsobí, že žák přijde 
do výuky jednoduše unavený a zívá už 
při pozdravu mezi dveřmi . To se sa-
mozřejmě může stát komukoli včetně 
učitele . Také mám dny, kdy vnímám, že 

mám takzvaně „vybité“ baterky a nedo-
stává se mi energie . Přesto se snažím 
působit a fungovat tak, jako by se nic 
nedělo . V tomto jsou děti spontánnější . 
Když se jim něco nelíbí, dají to najevo, 
když mají z něčeho radost, ví to celé 
okolí, a  konečně když jsou unavené, 
téměř u klavíru usínají . Spontánnost 
se mi na dětech líbí asi ze všeho nej-
více . Sám tomu říkám bezpředsudko-
vá emoční reakce . Tím se my dospělí 
většinou nemůžeme pochlubit . Často 
jsme spíše mistři v extrovertně emoční 
oploštělosti, nebo se o to alespoň sna-
žíme .

Zpět k podstatě věci . Když jsem po-
chopil, s jakým nasazením žák přišel, 
přehodnotil jsem svoji přípravu na 
výuku a vtěsnal jsem do hodiny větší 
množství aktivit stimulujících pozor-
nost jako například poslech hudby 
s  pochodováním a  hrou na tělo, ur-
čování not s  pomocí malých figurek 
„stickes“7 a jiné . Částečně to pomoh-
lo, ale ne zcela . Když mi žáček potřetí 
v hodině zívnul, zvedl se do té doby se-
dící a pozorující tatínek a vzal otěže do 
svých rukou . Přistoupil k synkovi, dlaní 
mu několikrát promnul obličej, lehce 
ho štípnul do ucha a drže za ramena 
s  ním zatřepal . „Udělej si pět dřepů 
a pět kliků!“, pravil tatínek . Kluk prove-
dl, překvapený vzniklou situací stejně 
jako já . Mne to natolik překvapilo, že 
jsem ani nebyl schopen jakkoli zare-
agovat . Musím přiznat, že pozornost 
žáka se tímto počinem tatínka výraz-
ně zvýšila . Tedy, vezmeme-li v potaz, 
že šlo o pozornost věnovanou po očku 
tatínkovi po zbytek výuky, zdali přijde 
další „útok“ .

Osobně nejsem dodnes schopen si-
tuaci vyhodnotit nebo okomentovat . 
Chtěl jsem ji pouze uvést jako netra-
diční přístup rodiče ve výuce . Zda pří-
nosný, nebo nikoli těžko soudit .

7 Stickes jsou malé asi 5 cm vysoké gumové 
figurky, které mají přísavku . Lze je umisťovat 
na jednotlivé klávesy klavíru a tím tam zpestřit 
například výuku not, jména jednotlivých klá-
ves, nebo pomoci při orientaci na klaviatuře .

3.5 Situace č. 6

Diagnóza „problémový rodič“ se 
většinou generuje v průběhu spoluprá-
ce učitel – žák – rodič . Málokdy jsem 
se setkal s případem, kde bych od prv-
ní chvíle přesně odhadl, že mám čest 
s problémovým rodičem . Přesto jsem 
v minulém roce tuto situaci zažil . Je-
den žák, který ke mně přestupoval od 
jiného učitele, kterému se již nevešel do 
úvazku, měl velmi zajímavého rodiče . 
Ještě jsem se s onou maminkou ani ne-
setkal a už jsem obdržel telefonát, kde 
mi vysvětlila, že její dcera bude hrát tu 
a onu skladbu, že se jí líbí . Vyjevila mi, 
co ode mne očekává . Dá se říct, že se 
jednalo o postup, jak se mám k její dce-
ři chovat, jak ji mám hodnotit a navrch 
se mi dostalo ujištění, že její dcera je 
výjimečná, talentovaná a má jasné cíle .

Překvapen touto přímostí jsem rea-
goval slovy, že pokud technická úroveň 
hry její dcery bude na vybrané skladby 
stačit, můžeme se jimi zabývat, pokud 
to nenaruší celkovou koncepci . Na to 
jsem dostal odpověď, že pokud ji nebu-
du zatěžovat hrou etud, jako její před-
chozí pedagog, tak je jistě zvládne .

Samozřejmě realita byla jiná . Žačka 
byla prakticky technicky „nepolíbená“, 
na čemž by se dalo pracovat, avšak 
s ohledem na množství jejich dalších 
hudebních i  nehudebních aktivit mi 
bylo vysvětleno, že na cvičení jí čas 
zbývat nebude, takže si budeme muset 
poradit jinak . Má nabídka několikeré-
ho pozvání maminky do hodiny byla 
ze strany maminky nevyužita se slovy, 
že má důležitější věci na práci . Další 
zajímavá situace nastala, když se její 
výuka překryla s předvánočním kon-
certem . Navrhl jsem tedy její mamince, 
že by mohla výuka probíhat návštěvou 
koncertu . Podle slov maminky se její 
dcera inspirovat nepotřebuje a  bude 
radši odpočívat .

Spolupráce skončila na konci škol-
ního roku, kdy studijní výsledky dce-
ry nebyly nejlepší . Obdržela ode mne 
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dvojku na vysvědčení, což bylo sa-
mozřejmě maminkou nepochopeno . 
Nezbylo mi než asertivně prohlásit, že 
další spolupráce nebude možná s ohle-
dem na množství jejích aktivit a také 
proto, že bych musel trvat na tom, že 
její dcera bude cvičit, což matka již dří-
ve vyloučila .

4 Shrnutí
Výše popsané situace rozhodně 

nejsou zcela vyčerpávající . Přesto je 
možné, že jste v nich poznali některé 
své žáky nebo jejich rodiče . Otázkou 
zůstává, jak se s takovými žáky a jejich 
rodiči dobrat zdárné spolupráce, vy-
hovující všem stranám . Nemohu opět 
nezmínit, že je nezbytné rozlišovat žáka 
nebo rodiče „problémového“ a  žáka 
nebo rodiče „s problémy“ . V každém 
případě je nutné se zachovat jinak . 
Pokud vycítíme, že žák nebo rodič má 
problém a chce jej s vámi řešit, buďme 
otevřeni spolupráci . V opačném pří-
padě je možné nabídnout jiné řešení, 
například doporučit obrátit se na ně-
jakého odborníka .

Komunikace s žákem i s jeho rodiči 
je naprosto nezbytná, mlčením a pře-
hlížením problémů se nic nevyřeší . 
Pro hlubší analýzu situace jsou velmi 
nápomocné takzvané techniky aktiv-
ního naslouchání . „Metoda aktivního 
naslouchání je založena na snaze pře-
svědčit druhou stranu, že vás zajímají 
její pocity, názory i hodnocení. Jde o to, 
aby komunikace nebyla jednostranná 
a abychom lidem dodali kuráž k pokra-
čování rozhovoru i k vyjadřování jejich 
myšlenek a pocitů.

Pro používání technik aktivního 
naslouchání je důležité, abychom byli 
empatičtí nejen slovy, ale také never-
bálně projevili svůj zájem (tónem hlasu, 
výrazem tváře, gesty, postojem, očním 
kontaktem) a abychom mluvícího nepře-
rušovali, neradili mu a v neposlední řadě 
nehovořili o podobných pocitech a pro-
blémech, které jsme kdy prožili. Zkusme 
si zde načrtnout, jakými fázemi by se 
měl rozhovor ubírat, abychom mluvčího 

povzbudili k dalšímu hovoru a aktivně 
mu naslouchali.“ 8

Dále připojuji tabulku, kde jsou 
techniky aktivního naslouchání struč-
ně shrnuty (pozn: tabulka je připojena 
na konci článku)9 .

Pomocí těchto metod můžeme zís-
kat velmi důležité informace, které by 
mohly zůstat skryty a v budoucnu by 
znesnadňovaly nebo zkreslovaly ko-
munikaci . Současně je nutné rozpo-
znat, kdy s námi není jednáno férově . 
Někdy je dokonce nutné rozpoznat, 
kdy je námi manipulováno a vhodným 
způsobem zareagovat . „Pod pojmem 
manipulace rozumíme záměrné nebo 
nevědomé používání neférového způ-
sobu chování.“10 Manipulací současně 
může být i snaha manipulátora přenést 
svoji zodpovědnost na druhého . Napří-
klad pokud rodiči řeknete, že jeho syn 
chodí nepřipravený do výuky a navíc 
máte problém s jeho chováním, rodič 
odpoví: „To je přece vaše práce, abyste 
donutil žáka cvičit“ . Samozřejmě má 
částečně pravdu, ale zříká se současně 
zodpovědnosti za nepřipravenost svého 
dítěte . Podobně to je v případě, kdy se 
s rodičem blíže znáte . V takové chvíli 
může nastat situace, kdy tento rodič 
řekne: „Však ty si s tím poradíš…, musí 
Vašík opravdu dostat tu trojku, vždyť se 
tak dobře známe, mohl bys přimhouřit 
oko?“ V takové situaci jste obětí ma-
nipulace a je to nutné řešit a nepřijí-
mat kompetence, které k Vaší profesi 
nenáleží . Jak reagovat na manipulaci? 
Důležité je zůstat věcní a féroví . Snažit 
se o korektní argumentaci . Zachovat 
klid . Správná reakce na manipulaci 
vyžaduje vždy pevné nervy . Důležité 

8 Moduly: Techniky aktivního naslouchání. 
Osobnostní rozvoj lektora dalšího vzdělávání 
[online] . Praha, 2012 [cit . 2016-12-26] . Do-
stupné z: http://osobnostnirozvojldv .cz/ . Po-
skytovatel: Ústecký kraj; Řídící orgán: MŠMT .
9 Moduly: Techniky aktivního naslouchání. 
Osobnostní rozvoj lektora dalšího vzdělávání 
[online] . Praha, 2012 [cit . 2016-12-26] . Do-
stupné z: http://osobnostnirozvojldv .cz/ . Po-
skytovatel: Ústecký kraj; Řídící orgán: MŠMT .
10 EDMÜLLER, Andrea, WILHELM, Tho-
mas: 27 manipulativních technik: jak účinně 
manipulovat a  ještě účinněji se bránit. 1 . vyd . 
Praha: Grada, 2010 . ISBN 978-80-247-3300-5 .

je manipulátorovi neoplácet, ale řešit 
situaci . Jedině tak lze zachovat nad roz-
hovorem kontrolu . Je potřeba vytrvale 
jít za svým cílem . Chopit se iniciativy, 
abychom nezůstali v bludném komuni-
kačním kruhu . Je nutné soustředit se na 
konkrétní chování manipulátora a ne-
nechat se ovlivnit „typem lidí“ . Zdár-
nému výsledku napomůže vzájemná 
dohoda (něco za něco), která umožní 
návrat ke vzájemné spolupráci .11

Ovládnutí technik manipulace vý-
razně pomůže v  kognici manipula-
ce od druhé osoby . Často mnohem 
více informací získáme pozorováním 
a správným rozpoznáním nonverbál-
ních expresí druhé osoby . Obvykle není 
důležité, co druhý říká, ale jak to sdě-
luje . Už v dávné době se velcí myslitelé 
zabývali uměním rétoriky . Já osobně se 
domnívám, že toto umění je nejcenněj-
ší ze všech a stává se v dnešní době stále 
vzácnějším .

Závěr

Závěrečná práce zachycuje proble-
matiku komunikace s „problémovými“ 
žáky a rodiči . Je zaměřena na deskripci 
výhod a nevýhod přítomnosti rodičů 
ve výuce hry na klavír . Ze soupisu po-
znatků jsem došel k  závěru, že není 
vždy jednoznačné, zda je přítomnost 
rodičů ve výuce klavíru přínosem, či 
nikoli . Při hlubším bádání v problema-
tice jsem několikrát narazil na množ-
ství webových stránek, kde se tato 
problematika řeší – mnohdy formou 
diskusního fóra . To jen potvrzuje, že 
problematika je aktuální i v současné 
době .

V práci jsem stručnou formou před-
stavil situace z mé osobní praxe, které 
jsou ve většině zakončeny subjektivním 
řešením, avšak nejsou uvedeny se zá-
měrem nekritického přijetí . Měly by 
současně evokovat vlastní přemýšlení 
čtenáře a vytvořit prostor pro vlastní 
názor .
11 EDMÜLLER, Andrea, WILHELM, Tho-
mas: 27 manipulativních technik: jak účinně 
manipulovat a  ještě účinněji se bránit . 1 . vyd . 
Praha: Grada, 2010 . ISBN 978-80-247-3300-5 .
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Shrnutí v závěru práce v krátkosti 
uvádí techniky aktivního naslouchání . 
Je zde zmíněna i problematika mani-
pulativních technik, jejich možného 
využití i analyzování . Závěrečná práce 
by měla vést k zamyšlení nad proble-
matikou komunikace s  rodiči a žáky 
a ukázat možné postupy při řešení vy-
braných situací .

Lukáš Hrubeš

Autor uvedené závěrečné práce kur-
zu MC HF JAMU Mgr. Lukáš Hrubeš je 
absolventem hry na klavír na Konzer-
vatoři Pardubice a magisterského stu-
dia na Pedagogické fakultě Univerzity 
Hradec Králové, kde nyní studuje v dok-
torském studiu – obor Hudební teorie 

a pedagogika. Kurz č. 1 MC – Součas-
né trendy klavírní pedagogiky a  hry 
instruktivní literatury absolvoval v le-
tech 2015 – 2017. Pedagogicky působí 
na ZUŠ Střezina v Hradci Králové a na 
Hudební katedře Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové.

Tabulka 1: Techniky aktivního naslouchání
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KONCERT Y

Recitál Pavla Zemena - pohlazení po hudební duši

Na světě existuje mnoho klavíristů, 
kteří se snaží různým způsobem získat 
posluchače . Ať je to neotřelou interpre-
tací či zajímavým programem . Poslu-
chač pak porovnává různé interpreta-
ce, které slyšel . Na některé si časem už 
ani nevzpomene . Možná se nám zdají 
v dané chvíli výraznější, ale jak plyne 
čas, zešednou a upadnou v zapomnění . 
Najdou se však některé okamžiky, na 
které nikdy nezapomeneme . Mezi ně 
patří i recitál Pavla Zemena, který se 
uskutečnil 14 . listopadu 2017 v Besed-
ním domě v Brně .

Klavírista si pro posluchače připravil 
Janáčkovu Sonátu 1 . X . 1905 „Z ulice“, 
Sonátu č . 2 b moll op . 36 Sergeje Rach-
maninova, Chopinovu Barcarolu op . 60 
Fis dur a Klavírní sonátu es moll op . 26 
Samuela Barbera .

V jeho interpretaci bylo příznačné 
neustálé směrování publika k myšlence 
skladby . Člověku se mohlo zdát, jako 

kdyby byl magnetem přitahován k dílu . 
Už od prvních tónů dokázal poslucha-
čům navodit atmosféru a vtáhnout je 
do děje Janáčkovy sonáty . V Rachma-
ninovově sonátě pak interpret rozzářil 
klavír mnoha barvami . V jeho podání 
dílo zaznělo s nadhledem a  lehkostí . 
Proto také bylo zaslouženě odměněno 
velkými ovacemi publika .

Jediné, co rušilo zážitek z interpreta-
ce, byl bohužel špatně naladěný (nebo 
dokonce vůbec nenaladěný) nástroj . Je 
přeci naprostou samozřejmostí, že kla-
vír by měl být před každým koncertem 
naladěný . Nemluvě o tom, že jakoukoli 
intonaci či úpravu v mechanice by měl 
organizátor s hráčem konzultovat, po-
kud se jedná o takto velkou akci . Ve-
liké štěstí, že seděl v publiku vedoucí 
klavírní katedry JAMU doc .  Jiraský, 
který měl náhodou u sebe ladící klíč 
a o přestávce naladil alespoň několik 
falešných tónů .

Po přestávce se klavírista představil 
v Chopinově Barcarole a opět rozezněl 
nástroj krásnými pastelovými barvami . 
Po Chopinovi zaznělo stěžejní klavír-
ní dílo amerického skladatele Samue-
la Barbera . Tuto skladbu si do svého 
programu zařazuje mnoho světových 
pianistů, jmenujme například Vladi-
míra Horowitze, Van Cliburna či Olgu 
Kern . Sonáta, jejímž vrcholem je 4 . věta 
- Fuga, klade na pianistu ty nejvyšší in-
terpretační nároky . Bylo ohromující, 
s jakým pochopením a nadhledem za-
hrál toto dílo Pavel Zemen . V poslední 
větě byla cítit neuvěřitelná energie, kte-
rá proudila k posluchačům . Po skonče-
ní následovaly zasloužené neutuchající 
ovace publika .

Tento výjimečný koncert uzavřely 
dva malé dárky – přídavky: Etuda - ob-
raz op . 39 č . 5 es moll Sergeje Rachma-
ninova a Intermezzo op . 117 č . 1 Es dur 
Johannesa Brahmse, kterými klavírista 
pohladil všechny hudební duše . Jsem 
velmi rád, že jsem se mohl stát svědkem 
události, která pohladila i moji duši .

Viktor Vojnovič

Autor článku MgA.  Viktor Vojnovič je 
absolventem Konzervatoře v Českých 
Budějovicích a  magisterského studia 
oboru Hra na klavír na HF JAMU. V sou-
časné době je studentem doktorského 
studia HF JAMU v oboru Interpretace 
a teorie interpretace. Zároveň působí 
jako učitel a  korepetitor na Základní 
umělecké škole Orchidea v Brně.

Pavel Zemen - Klavírní recitál v Besedním domě v Brně
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Dobře temperovaný klavír Jana Jiraského

Jan Jiraský je jediným českým klavíristou disponujícím 
ve svém kmenovém repertoáru kompletním prvním dílem 
Dobře temperovaného klavíru . 26 . září 2017 měli posluchači 
možnost vyslechnout v jeho podání toto monumentální dílo 
v kostele sv . Vavřince v Hellichově ulici v Praze .

Koncertu předcházela malá propagace, lístky byly k do-
stání na neobvyklých místech, a tak se o tomto unikátním 
koncertním počinu dozvěděla jen odborná veřejnost . O to 
intenzivnější atmosféra v koncertním prostoru zavládla .

Koncert se uskutečnil v rámci 8 . ročníku festivalu Bachův 
varhanní podzim . Jeho letošním tématem byly barokní dia-
logy . Festivalové koncerty se konaly po celé republice od 8 . 9 . 
do 29 . 10 . 2017 . Jediným pražským koncertem byl právě 
recitál Jana Jiraského .

Festivalová brožura obsahovala nejen programy jednotli-
vých koncertů s úvodními informacemi, ale pro bachovský 
program Jana Jiraského byl do brožury přidán dvojlist s vý-
kladem významu Dobře temperovaného klavíru s popisem 
jednotlivých preludií a fug, napsaný samotným interpretem .

Celý koncert měl neuvěřitelnou energii a bylo obdivuhod-
né poslouchat, jak dokáže Jan Jiraský vystavět nejen jednot-
livá preludia a fugy, ale rovněž dílo jako celek . Je naprosto 
výjimečné, jaký upřímný a srdečný kontakt dokáže při svých 
koncertech interpret navázat s publikem .

V interpretaci Jana Jiraského je samozřejmostí pochopení 
obsahu, důsledné respektování textu, stylové porozumění 
a bravurní technika . Nadstavbou je pak osobitost, fenome-
nální paměť a vitalita, která ho řadí na nejvyšší příčky mezi 
klavíristy .

Anna - Adéla Ludvíčková

Autorka článku BcA. Anna – Adéla Ludvíčková vystudova-
la hru na klavír na Konzervatoři v Praze a je absolventkou ba-
kalářského studia Klavírní pedagogika na HF JAMU v Brně. 
Pedagogicky působí na ZUŠ Praha – Zbraslav. MC HF JAMU 
navštěvuje od roku 2009 a v současné době studuje Kurz č. 3 – 
Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních 
pomůcek ve výuce klavírní hry.

RECENZ E K NIHY

Richard Pohl: Rudolf Firkušný
Umělecký a osobnostní vývoj českého pianisty a skladatele do roku 1948

Janáčkova akademie múzických 
umění vydala v  roce 2016 knihu Ri-
charda Pohla (absolvent magisterského 
studia oboru Hra na klavír a doktor-
ského studia na JAMU v Brně) o ži-
votě a profesionální činnosti klavíristy 
a skladatele Rudolfa Firkušného .

Na zadní straně přebalu knihy 
prof .  Jiří Doležel píše: „Práce je vy-
nikající po stránce kvantity i kvality . 
Nemáme před sebou obvyklou studii 
o skladateli či interpretovi, ale napínavý 
román plný dobrodružství . Na poza-
dí převratných historických událostí 
se před námi rozvíjí zajímavý, bohatý 

a poučný příběh mimořádně nadaného 
člověka, který dosáhl nejvyšších vrcho-
lů umění . Nejde jen o minulost – autor 
navíc ukazuje sepětí minulých událostí 
s dneškem . Řada poznatků z umělecké-
ho a pedagogického života Rudolfa Fir-
kušného má trvalou platnost . A to činí 
z práce dílo, z kterého by měla mladá 
generace čerpat poučení!“

Kniha mapuje život a dílo Rudolfa 
Firkušného, a jak už podtitul jejího ná-
zvu napovídá, zaměřuje se zejména na 
období tvůrčího a osobnostního zrání 
umělce do roku 1948 (rok emigrace 
Rudolfa Firkušného do Spojených států 
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amerických) . Jednotlivé kapitoly nesou 
tyto názvy: Hudební začátky Rudolfa 
Firkušného, Pod Janáčkovým vedením, 
Studia v Praze a první koncertní úspě-
chy, Předválečné období, Válečná léta, 
Poválečná léta. Kapitola poslední – sed-
má, věnovaná období po emigraci se 
jmenuje Po roce 1948 – americká léta 
a návrat do vlasti.

Autor knihy uskutečnil výzkum 
v  mnoha archivních institucích 
v  USA . Čerpal z  dosud neznámých 
soukromých pianistových archivů 
i jeho osobní korespondence . Přístup 
k  těmto materiálům mu umožni-
la klavíristova dcera paní Véronique 
Firkušný - Callegari . Cenné byly také 
archivní materiály z Firkušného rodi-
ště v Napajedlích či deníky pianistova 
strýčka Jindřicha Šindeláře . Zajíma-
vé informace a poznatky poskytly též 
vzpomínky celé řady Firkušného žáků 
z Juilliard School .

Součástí knihy je šest příloh.

• Příloha č . I: Firkušného rady k in-
terpretaci Janáčkova klavírního 
díla podle záznamů jeho posled-
ního žáka Avnera Arada (Po za-
rostlém chodníčku I . a  II . řada, 
Sonáta 1 . X . 1905 „Z ulice“, V ml-
hách)

• Příloha č .  II: Seznam repertoáru 
Rudolfa Firkušného

• Příloha č . III: K Firkušného inter-
pretačnímu stylu (Názory na in-
terpretaci vybraných skladatelů)

• Příloha č . IV: K Firkušného peda-
gogické činnosti (Průřez pedago-
gickou kariérou, Odkaz příštím 
generacím, Ve vzpomínkách stu-
dentů, Koncertní činnost, soutěže 
a interpretační umění)

• Příloha č .  V: Seznam dochova-
ných skladeb Rudolfa Firkušného

• Příloha č . VI: Seznam notového 
materiálu z  Firkušného pozůsta-
losti

Miroslava Raková

Autorka článku Mgr.  BcA.  Miroslava 
Raková vystudovala hru na klavír na 
Konzervatoři v Teplicích a magisterské 
studium Učitelství pro ZUŠ na Pedago-
gické fakultě v  Českých Budějovicích. 
Je absolventkou bakalářského stu-
dia Klavírní pedagogika na HF JAMU 
v Brně. V současné době je posluchač-
kou MC – Kurzu č. 3 – Praktická apli-
kace moderních studijních materiálů 
a učebních pomůcek ve výuce klavírní 
hry. V roce 1991 založila a do roku 1999 
vedla Soukromou ZUŠ v Litvínově. Nyní 
pedagogicky působí na ZUŠ v Jirkově. 
Od roku 2016 vede časopis MC KKI HF 
JAMU Pianissimo.
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MATERIÁLY DO V ÝUKY A POMUCKY

Stupnice na zahřátí

Zuzana Hančilová



























 



















 

   

   

  

   

   

     



STUPNICE NA ZAHŘÁTÍ
Vybarvi všechny hvězdy, které patří do tóniny E dur červeně a všechny hvězdy, které 
patří do tóniny h moll žlutě. 
Kousky stupnic si raději zahraj, 
aby se ti lépe určovaly.

www.klavihratky.cz

E 
dur

Která stupnice je paralelní s E dur? ____
Jaké má předznamenání? _____  
Vypiš její T5: 
____ ____ ____

h 
moll

Která stupnice je stejnojmenná s h moll? ____
Jaké má předznamenání? _____
Vypiš její T5: ____ ____ ____
S5 ____ ____ ____ a D5 ____ ____ ____

Dva ze šesti 
kvintakordů 
ve hvězdách
patří do obou tónin.
Víš, které to jsou?
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Receptáře nápadů pro hudební nauku

V sobotu 23 . září 2017 jsem se zúčastnila v MC JAMU 
zahajovacího konzultačního dne dalšího akademického 
roku a opět jsem se domů vrátila nadšená a vnitřně napl-
něná elánem do nového školního roku . Velmi děkuji všem 
pracovníkům MC v čele s paní profesorkou Vlasákovou za 
jejich práci pro nás .

Po krásné prezentaci a přednášce paní Gabriely Badinové 
ze Slovenska o jejích dvou tvořivých knihách pro přípravné 
ročníky hudební nauky – tedy pro děti od 5 do 7 let, mne 
napadlo přidat krátkou informaci, kterou jistě většina hu-
debníků již zaregistrovala . Jde v podstatě o navazující ma-
teriál týkající se hudební teorie . Je to Receptář nápadů pro 
hudební nauku pro 1 . a 2 . ročník . Od ledna 2018 bude v pro-
deji i sešit pro 3 . ročník . Autory jsou paní Rafaela Drgáčová 
a Cyril Kubiš . Receptáře jsou myšlené jako pracovní sešity 
pro hudební nauku, které se snaží přistupovat k hudební 
nauce velmi kreativně . Součástí knihy je i mobilní (počíta-
čová, tabletová) aplikace, kterou bych chtěla vyzdvihnout . 
Zvláště v dnešní době je pro děti velmi přirozenou cestou, 
jak procvičovat pro ně většinou „nudnou“ hudební teorii . 
Vše můžeme krásně využít i v hodinách klavíru nebo jako 
doporučení pro domácí přípravu tam, kde s knihou ještě 
v naukách nepracují . Dobře se zabaví i starší žáci . Vidím 
na nich typické zaujetí hrou, kdy nevnímají okolí a snaží se 
dostat do dalších kol hry, tak jako u klasických počítačových 
her, jen s tím rozdílem, že právě u této hry procvičují, co 
potřebujeme .

Hry jsou rozděleny stejně jako Receptář do kapitol: noto-
pis, rytmus, takty, stupnice, intervaly, intonace a svět hudby, 
kde podle slov autorů najdeme vše, co se nevejde do před-
chozích kapitol . Každá kapitola má pak své podkapitoly .

Napadla mne i možnost spolupráce klavírních pedago-
gů s autory a jejich programátorem na verzi speciálně pro 
klavíristy .

Ráda bych ještě připomněla, že mimo tyto receptáře pan 
Mgr . Cyril Kubiš napsal samostatnou knihu Hudební hry 
I, která přináší „recepty“ na kreativní cvičení podporující 
tvořivost, sebedůvěru, talent a dovednost správně cvičit . 
Obsah hlavních kapitol napoví, jakou pomůckou se nám 
kniha může stát: Rodiče a dítě, Učitel a  žák, Cvičení na 
nástroj – domácí příprava, Tréma, Improvizace, Hudební 
recepty a Notové příklady . Pro nás jako vyučující hry na 
klavír je kniha potvrzením naší filosofie a podpory zaujetí 
žáka pro nástroj . Autor je sice houslistou, ale jeho „recepty“ 
využijeme i u klavíru .

Druhou knihu Hudebních her II již Mgr . Cyril Kubiš 
napsal s paní Rafaelou Drgáčovou . Jedná se o metodiku ke 
zmíněným Receptářům pro hudební nauky – zatím 1 . díl pro 
1 . - 3 . ročník . Obě knihy Cyril Kubiš velmi krásně předsta-
vuje na ZUŠ v rámci speciálních školení .

Marie Sobotková

Autorka článku Mgr. Bc. Marie Sobotková vystudovala hru na 
varhany a zobcové flétny na Církevní konzervatoři v Kroměří-
ži, pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové – obory: 
Učitelství pro ZUŠ - varhany, klavír a hudebně naukové před-
měty, Učitelství pro střední školy - dějepis, hudební výchova, 
varhany. Nyní pedagogicky působí na ZUŠ Kroměříž – po-
bočky Morkovice a Litenčice a na ZŠ Morkovice. V kurzech 
MC HF JAMU studuje od roku 2003.

Poznámka redakce: Bližší informace o všech zmíněných ma-
teriálech lze nalézt na http://www.hudebnihry.cz/

http://www.hudebnihry.cz/
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Vánoční pomůcky ke klavírní improvizaci

Pomůcky k  improvizaci slouží ke 
zpestření výuky a vytvoření méně ob-
vyklých melodií a souzvuků . Pokud má 
žák dostatek svých nápadů u klavíru, 
není nutné používat pomůcky . Pokud 
jsou nápady hodně tradiční, může ho 
práce s  pomůckou motivovat k  vy-
tvoření zajímavé či jiné melodie nebo 
souzvuku . S ním si žák může dělat, co 
chce  – použít v  nezměněné podobě, 
upravit si ho, vynechat či přidat do něj 
další tóny, použít ho jako melodii či 
do doprovodu . Vždy záleží, jakou má 
představu, o čem chce improvizovat . 
Podle toho volí polohu klavíru, tem-
po, dynamiku, artikulaci . Měl by mít 
vymyšlenou koncepci  – co se v  im-
provizaci obsahově objeví a  jak se to 
poskládá do hudební formy (s hudební 
formou často pomůže učitel) . Rytmus 
vychází z vymyšleného textu o impro-
vizovaném jevu, ale většinou by se měl 
„zapasovat“ do určitého pulzu (na dvě, 
na tři), aby skladba nepůsobila nejistě 
a rozpačitě .

Kočičí rolničky

Výroba: potřebujeme jednu papíro-
vou krabičku na papírové kapesníky ve 
tvaru krychle, v tomto případě s potis-
kem kočiček . Do ní vlepíme notovou 
osnovu (ideálně deseti - linkovou) 
a vložíme 8 - 10 malých rolniček . Stě-
ny krabičky lze polepit samolepkami 
s kočkami a hvězdami (jen pro deko-
raci) .

Použití: krabičku máme položenou 
na ploše stolu a rukou s ní zatřeseme, 
ideálně tak, aby dno krabičky zůstalo 
položené na stole (jinak by všechny 
rolničky „utekly“ do jednoho rohu) . 
Rolničky se rozloží na notovou osnovu, 
často i do dvojic, které pak způsobují 
na klaviatuře iluzi mňoukání . Rolničky 
jsou nyní notami, které si opíšeme do 
notové osnovy, zahrajeme a z nich vy-
bereme ty motivy či souzvuky, které se 
nám hodí do plánované improvizace .

Rolničky v lese

Výroba: v  papírnictví si koupíme 
sáček malých dekoračních stromeč-
ků (v sáčku je 6 barev) a nalepíme je 
na prázdný černý obal – držák na CD 
(= to, co zůstane po odebrání nových 
CD) . Vybíráme různé barvy stromečků 
a snažíme se zaplnit maximum místa . 
Pak si na pracovní list napíšeme „vá-
noční stupnici“ (c-d-e-fis-g-a) a  pro 
každou notu si zvolíme jednu barvu 
(bude to barva stromečků – např . zla-
tá, stříbrná, modrá, zelená, červená, 
růžová) .

Použití: na stromečkovou plochu 
vložíme 8-10 rolniček, přiklopíme 
průhledné umělohmotné víko a s po-
můckou zatřepeme (opět ideálně na 
ploše stolu) . Rolničky se rozmístí na 
stromečky a mezi ně . Co barva stro-
mečku, to jeden tón . Když je rolnička 
mezi, můžeme použít souzvuk těch 
stromečků, které jsou po stranách . 
Podle pracovního listu si vypíšeme 

tóny a souzvuky do notové osnovy, za-
hrajeme si je a vybereme ty, které se 
nám líbí .

Betlémské stromečky

Výroba: z pohledu s Betlémem si vy-
střihneme kolečko o velikosti menšího 
CD disku, i s malým prostřiženým ko-
lečkem uprostřed (pozor, ať na pohle-
du zůstane Ježíšek a další nejdůležitější 
postavy) . Dokola pohledu ve tvaru CD 
disku nalepíme stromečky z papírnic-
tví (viz Rolničky v lese) . Použijeme jen 
3 barvy stromečků (nalepíme je v růz-
ném pořadí) . V jednom místě necháme 
volné místo bez stromečku – sem pak 
budeme vkládat prst . Zároveň vyrobí-
me ze čtvrtky či jiného kvalitního tvr-
dého papíru kolečko o velikosti a tvaru 
běžného CD disku a pokreslíme ho do-
kola klaviaturou . Tuto klaviaturu vle-
píme na dno prázdného obalu na CD, 
na to položíme bílé pěnové kolečko (je 
na nových CD v obalu nahoře) a na něj 
položíme pohled se stromečky .

Použití: vložíme ukazováček na vol-
né místo mezi stromečky a roztočíme 
kulatý pohled s Betlémem . Po dotočení 
se podíváme, na které klávesy ukazují 
špičky např . zlatých stromečků a tyto 
klávesy si vypíšeme (ideálně do noto-
vé osnovy) . Takto si vypíšeme i další 
barvy stromečků . Vzniklé melodie (či 
souzvuky) si zahrajeme a vybereme ty 
(nebo jen ty části), které se nám hodí 
do improvizace .
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Vařící notovačka

Výroba: na vánočních trzích kou-
píme větší proděrovanou vařečku . Na 
pracovní list nakreslíme notovou os-
novu (rozestupy linek se řídí velikostí 
vařečky) .

Použití: přiložíme vařečku na no-
tovou osnovu a tužkou do vybraných 
kulatých otvorů uděláme tečku . Poté 
vařečku sundáme a z puntíků uděláme 
noty . Melodii či souzvuky si zahrajeme 
a vybereme ty, které se nám hodí .

Kladívkové kluziště

Výroba: na světlý balicí papír (ide-
álně bílý se stříbrným či jemným po-
tiskem, aby připomínal ledové kluziště) 
namalujeme velkou desetilinkovou os-
novu s klíči . Vezmeme tři barvy špuntů 
od petláhve a nalepíme na ně (ideálně 
vteřinovým lepidlem) malé bambulky 
ve stejné barvě (prodává se v  papír-
nictví) . Vzhledem to připomíná čepi-
ce lidí, kteří budou bruslit po kluzišti . 
Obstaráme si 1-2 (i víc, podle počtu 
hráčů) klavírních kladívek (některé 

klavírní firmy je dávají při prohlídkách, 
jinak mechanici klavírů jistě budou mít 
nějaká vyřazená) .

Použití: víčka s bambulí rozestaví-
me kolem notové osnovy (ale tak, aby 
už ležely na papíře a mohly se klouzat) 
a kladívkem do nich strčíme . Špunt se 
posune na notovou osnovu, kde vytvoří 
notu (děti tomu říkají klavírní hokej) . 
Takto posuneme do notové osnovy 
všechny špunty (na různá místa, špunt 
skoro nikdy nedoletí tam, kam bychom 
si přesně přáli, je to věc náhody) . Pře-
dem si stanovíme, která barva bude pro 
noty bez posuvek, která pro noty s kříž-
kem a která pro noty s béčkem . Počet 
špuntů je libovolný (ale 6 je většinou 
málo a 20 už trochu moc…) .

Ledový krystal

Výroba: do malé umělohmotné prů-
hledné baňky ve tvaru vánoční koulič-
ky (prodávají v papírnictví) dáme dva-
cetihrannou kostku (např . průsvitnou, 
aby připomínala kus ledu) . Kolem ní 
můžeme přidat umělý sníh (jen pro 
dekoraci) . Baňku zavřeme a  přele-
píme ozdobnou izolepou, aby se ne-
rozpadala . Předem si stanovíme, jaká 
čísla budou patřit ke kterým tónům, 
např . C = 1,7,13,20 . Číslo 19 a 20 se 
vyskytne u více tónů vánoční stupnice .

Použití: baňku rozkutálíme po 
rovném povrchu, a  jakmile se zasta-
ví, přečteme si číslo na vrchní straně 
kostky – co číslo, to jeden tón . Takto 
hodíme 8 -10×, aby nám vznikla řada 
tónů, které si zapíšeme, zahrajeme 
a vybereme ty, které se nám hodí do 
improvizace .

Kostky štěstí

Výroba: do větší umělohmotné 
baňky ve tvaru vánoční kouličky dáme 
6 klasických kostek a pro ozdobu mezi 
ně nasypeme miniaturní zlaté hvězdič-
ky . Baňku přelepíme ozdobnou izole-
pou, aby se nerozpadala .

Použití: kouličku vezmeme do ruky 
a pořádně s ní zatřeseme (tak, aby se 
kostky protočily ve vzduchu) . Jakmile 
dopadnou, znázorní se na nich čísla – 
co číslo, to jeden tón z „vánoční stup-
nice“ (c-d-e-fis-g-a) . Tóny si zapíšeme 
do notové osnovy, a buď už vytvoříme 
melodii či zajímavé akordy, nebo há-
zíme znovu, abychom měli větší výběr 
při tvorbě motivů a témat .

Veselé hvězdičky

Výroba: do prázdné obyčejné kra-
bičky od šperků s průhledným víčkem 
dáme na dno průsvitný list s nakresle-
nou notovou osnovou . Na notovou os-
novu vložíme několik malých lesklých 
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hvězdiček, počet je libovolný (ideálně 
8-14) .

Využití: s krabičkou, která se poho-
dlně vejde do dlaně, zahrkáme, hvěz-
dičky se tím rozmístí na notové osnově 
a pro nás se stanou symbolem pro notu . 
Opíšeme si jejich polohu do notové os-
novy a zahrajeme si je . Co se nám líbí, 
to použijeme do své improvizace .

Cukrovíčkové šestisměrky
Výroba: koupíme vykrajovátka na 

cukroví, ideálně taková, která mají 
6 výstupů (hvězdička, stromeček – ale 
špičku nepočítáme, jen 6 větviček, 

medvídek – má dvě uši, dvě ruce, dvě 
nohy) . Nakreslíme notovou osnovu 
a  přiložíme na ni vykrajovátko . Ob-
kreslíme jeho tvar přes notovou osno-
vu, která by měla být výrazně menší, 

než vykrajovátko, a  to by mohlo být 
přiložené v  různém náklonu, nejen 
rovně . Šest výstupů si postupně očís-
lujeme čísly 1- 6 .

Použití: spojíme čarou výstupy dle 
návodu v pracovním listu (např . 1- 4, 
2 - 6) – čáry se přetnou a v tomto místě 
leží nota . Takto se pospojuje více dvo-
jic, až nám vyjde několik not v notové 
osnově . Noty opíšeme do čisté notové 
osnovy, zahrajeme a  použijeme pro 
tvorbu improvizace .

Věra Chmelová

IMP ROVIZ ACE

Význam improvizační pohádky v klavírní hře

Improvizace je v dnešní době stále častěji zařazována do 
klavírní výuky, a pokud tomu tak není, tak se o ní alespoň 
mluví . Nejčastěji se probírá, jak to udělat, aby na ni ve výuce, 
která trvá jen 45 minut, vyšel čas . Vyučovací hodina není 
nafukovací, a pokud chceme kromě technických cvičení 
a přednesů zařadit improvizaci, vyžaduje to dobrou orga-
nizaci času, ale i motivaci pro žáka a učitele, aby měli chuť 
se improvizaci věnovat .

Je mnoho způsobů, jak se dá improvizovat a improvizaci 
učit . Myslím si, že každý učitel, který se improvizaci věnuje, 
má svůj vlastní způsob a přístup . Tato rozdílnost by měla 
být zachována, nemělo by docházet ke kopírování jiných 
způsobů učení, ale na druhou stranu je výborné, když se 
pedagogové mohou navzájem inspirovat a ukázat si, jak 
k improvizaci se svými žáky přistupují .

Trochu nevšední způsob improvizace představuje impro-
vizační pohádka . Jedná se o představení, které může trvat 
libovolnou dobu (ideálně od deseti do třiceti minut, ale vždy 
záleží na počtu dětí, které se do představení zapojují) . V im-
provizační pohádce se propojuje improvizování u klavíru 
s mluveným slovem, pohybem na pódiu, může se objevit 
i zpěv nebo tanec . Nejvýznamnějším jevem je skutečnost, 
že se jedná o společnou práci více dětí na pódiu, což není 
u klavíristů moc časté .

Ráda bych popsala některé své zkušenosti s nácvikem po-
hádky, které by mohly pomoci ostatním pedagogům, pokud 
by se rozhodli improvizační pohádku také zrealizovat . Na 
prvním místě musí pedagog vybrat příběh nebo vymyslet 

děj – o čem pohádka bude . Může si vymyslet vlastní příběh, 
nebo se inspirovat dějem divadelních her či oper (ale vět-
šinou je třeba je zjednodušit a upravit) a na jejich základě 
promyslet a napsat scénář . Je ideální, když se na něm mohou 
podílet i žáci – např . když mají možnost si sami dotvořit 
text, zformulovat si slova podle obsahu . Obsah pohádky by 
měl odpovídat věku dětí . Z osobní zkušenosti se pohádky 
nejvíce líbí dětem předškolního a ranně školního věku, za-
pojuji většinou děti do 4 . ročníku včetně . Pokud spolupracují 
i starší žáci, mají většinou trochu jiné postavení – bývají mou 
pravou rukou, pomáhají dětem s pohybem na pódiu nebo 
pomáhají ostatním tam, kde je třeba .

V průběhu listopadu děti se zájmem o vystupování v po-
hádce dostávají první textovou podobu pohádky a vybírají 
si role . Mají pak čtyři až pět týdnů na nácvik improvizací, 
textů, písní aj… Pohádka se předvádí v rámci třídního kon-
certu obvykle týden před Vánocemi . Do té doby si s dětmi 
v individuální výuce vyprávíme o improvizacích – děti musí 
mít jasnou představu, co jejich improvizace bude znázorňo-
vat, o čem bude, a pokouší se ji vyjádřit svou hrou . Učitel je 
v roli rádce a inspirátora, který pochválí vše, co je pěkné, ale 
zároveň upozorní i na to, co je zapotřebí upravit, aby byla 
improvizace přesvědčivější . Také je nutné dětem vysvětlit, 
že i improvizace se musí cvičit a že to jsou oni, kteří si ji 
vymýšlejí, nemohou jen čekat, co za ně v hodině vymyslí 
pedagog, protože i to se občas některým stává, ale je to jen 
menšina . Každá improvizace musí něco vyjadřovat, musí 
být o něčem a má mít svou hudební formu či strukturu, 
aby držela pohromadě . Dalším jednotícím prvkem je i ur-
čitá pulzace – zde nejčastěji dětem vysvětlujeme, že v na-
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cvičených skladbách se také nemůžeme několikrát zastavit 
a přemýšlet, co je dál . I improvizaci si tedy připravíme tak, 
abychom nemuseli vzpomínat, co bude dál . Neznamená to, 
že budeme hrát vždy stejné tóny ve stejném rytmu, variace 
a různorodost je vítaná, ale nemělo by to být na úkor ply-
nulosti hry .

Často se dětem stává, že prvních asi čtrnáct dnů různě 
hledají, zkoušejí a objevují zajímavé melodie, rytmy a har-
monické spoje, z nichž vybírají ty, které se jim nejvíce líbí . 
V konečné podobě se tak může z improvizace stát i hotová 
skladbička, která má svůj stálý tvar . Dětem dáváme čas na 
experimentování, ale zároveň je vedeme k tomu, aby si začí-
naly pamatovat to, co se jim daří, třeba si to i poznamenaly 
a dávaly své improvizaci určitý tvar .

Asi čtrnáct dnů před vystoupením začíná společný nácvik 
pohádky – domluvíme si tři setkání, většinou v různé dny, 
aby se za ta tři setkání minimálně dvakrát mohli žáci secvi-
čování zúčastnit (často mívají i jiné zájmové činnosti) . Or-
ganizace secvičování bývá asi nejnáročnější částí příprav na 
představení . Vyžaduje velkou spolupráci rodičů žáků, musí 
se počítat i s onemocněním dětí v zimním čase, a často dojde 
i na časové kompromisy . Důležité je, aby tyto kompromisy 
měly i tak kladný vliv na výsledek představení – aby se děti 
těšily, měly jistotu, přesně věděly, kde v který okamžik mají 
být a co mají říkat a hrát . Je to společná práce, kde každý 
chybějící může ovlivnit jistotu ostatních .

Na první zkoušce se většinou prochází pohyb na pódiu, 
mohou se rozdat Orffovy nástroje těm dětem, které mají 
zájem např . cinknout trianglem, když vysvitne hvězda, do-
provodit drhlem zpěv písně apod . Dále se vyzkouší texty, 
ale především se děti mezi sebou seznámí, blíže se poznají, 
učí se navzájem spolupracovat, poradit si, vejít společně na 
pódium, pomáhat si, když je zapotřebí . Samotné improviza-
ce na prvním setkání obvykle zahraje jen pár dětí – ty, které 
už je mají v dobrém stavu, většinou však není tolik času, aby 
zazněly všechny rozpracované improvizace .

Druhé setkání už je hudebně bohatší – pohádka se projde 
třikrát až čtyřikrát, kdy minimálně dvakrát už zazní i hrané 
improvizace . Děti tak navzájem poznávají, co vymyslely, zá-
roveň se zdokonaluje slovní projev a jistota v pohybu na pó-
diu . Třetí setkání už je jakousi generálkou na vystoupení a je 
nutná účast všech účinkujících . Je zde i nezbytná spolupráce 
rodičů při tvorbě či pořizování kostýmů . Děti v improvizač-
ní pohádce vždy vystupují v nějakém kostýmu – často stačí 
projít domácí šatník a vykouzlit kostým z oblečení rodičů, 
jindy si děti pořídí i kostým z půjčovny . Ze zkušenosti je 
nutné, aby si děti přinesly své kostýmy na poslední třetí 
zkoušku a představení si zahrály už v kostýmu . Může se 

tak předejít i některým technickým problémům, např . když 
kostým někde překáží nebo padá . Je dobré, aby nácvik pro-
bíhal v prostoru, kde bude vystoupení, aby si děti zvykly na 
velikost pódia, osvětlení, hudební nástroj a akustiku .

V den představení se sejdeme o hodinu dříve a pohádku 
si ještě jednou projdeme, abychom si zopakovali, co kdo 
říká a hraje . Děti už vědí, že představení je jejich a měly 
by se obejít bez rady a pomoci učitele . Je dobré zajistit, aby 
děti měly publikum . Nácvik jim zabral hodně času a dal 
dost práce . Daly do toho hodně energie a těší se, že někoho 
svým představením potěší . Proto je dobré, aby učitel vyrobil 
programy a pozvánky, rodiče pozvali i babičky, dědečky, tety 
a své známé, kteří jim budou držet palce a povzbuzovat je .

I pro pedagoga to není jednoduché, nelze čtrnáct dní před 
představením stíhat v hodinách vše, co jindy . U většiny žáků 
se náplň hodiny řídí obsahem koncertu – hrají se koledy, 
skladby na třídní koncert a improvizace spolu s nácvikem 
textů a všeho potřebného . Ostatní skladby a prstová cvi-
čení jdou stranou . Pro některé pedagogy by to znamenalo 
zdržení, ztrátu času, který by se dal využít efektivněji . Když 
však dojde na samotné představení žáků, zjistíte, že to nebyl 
zbytečně strávený čas . Do improvizační pohádky se mohou 
zapojit všechny děti, které mají chuť, bez ohledu na jejich 
pokročilost ve hře a kvalitu domácí přípravy . Může se pak 
stát, že děti, které v hodinách klavírní hry nevynikají, na-
jednou v pohádce zazáří a vy zjistíte, že takové dítě má dar 
promluvit k lidem, umí vyniknout v kolektivu dětí a má 
„své“ kvality, které se v individuální výuce zatím nemohou 
projevit . Je to velmi cenná zpětná vazba .

Žáci během improvizační pohádky něco krásného společ-
ně zažijí, mohou se naučit hezky klanět, chodit do hrané mu-
ziky, nahlas promluvit, zahrát svou improvizaci, tedy něco, 
co vytvořili sami nebo s pomocí učitele, ale nikdo to zatím 
nezná, mohou si společně zazpívat atd . Záleží na učiteli, co 
všechno do improvizační pohádky zařadí . Je také důležité, 
aby pohádka nebyla nekonečně dlouhá, aby měla určitý spád 
a vrchol . Pokud se většina z vymyšleného a nacvičeného 
podaří, radost je ze všech stran a hezké vzpomínky na výuku 
klavírní hry zůstávají v srdcích dětí po dlouhá léta .

Věra Chmelová

Poznámka redakce: Příklad improvizační pohádky měli 
možnost shlédnout posluchači předvánočního Metodického 
centra JAMU 16. 12. 2017 na vlastní oči. Mgr. Věra Chmelo-
vá, Ph.D. se svými žáky jim připravila krásný zážitek v podo-
bě tematické improvizační pohádky Narodil se Ježíšek. Pro 
inspiraci přikládáme program pohádky. Redakce pp
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Z A JÍMAV Ý POSLECH

Poklady z archivu Českého rozhlasu
Cembalové a klavírní koncerty v rodině Bachů

Stejnojmenný pětidílný pořad, vě-
novaný čtyřem synům Johanna Sebas-
tiana Bacha, jsme mohli vyslechnout 
v říjnu 2017 na stanici Vltava v pořa-
du Trylek . Zmínění Bachovi synové se 
prosadili i jako vynikající interpreti ve 
hře na klávesové nástroje, jejich skla-
datelská tvorba tvoří přechod mezi 
barokem a klasicismem . Koncerty pro 
cembalo a později klavír s doprovodem 
orchestru získávaly ve druhé polovině 
18 . století velkou oblibu u posluchačů 
(dříve bylo cembalo používáno častěji 
jako generálbasový doprovod) . Tento 
pořad pro rozhlas připravil Libor Kva-
snička .

Bachův prvorozený syn Wilhelm 
Friedemann Bach působil v Drážďa-
nech a Halle . Byl vynikající varhaník 
a improvizátor . Jeho dílo obsahuje větší 
počet varhanních a komorních skladeb, 
symfonií, ale i  několik koncertů pro 
cembalo a orchestr .

1. díl pořadu představuje tyto na-
hrávky:

Koncert pro dvě cembala a orchestr 
Es dur

Sonata pro dvě cembala F dur 
(3. věta)

http://prehravac .rozhlas .cz/au-
dio/2447057

Mezi nejvýznamnější skladate-
le předklasického období patří Carl 
Philipp Emanuel Bach . Navštěvoval 
školu Svatého Tomáše v Lipsku, poz-
ději vystudoval práva (hudba ho však 
zajímala více) . Ve službách pruského 
krále působil jako cembalista . Po smr-
ti otce hledal nové zaměstnání a získal 
místo městského hudebního ředitele 
v pěti chrámech v Hamburku . Patřil 
k  prvním organizátorům veřejných 
koncertů v Německu . Jeho pedagogické 
dílo „Úvaha o správném způsobu hry 
na klavír“ je i dnes cenným zdrojem 
pro poučenou interpretaci, a to zejmé-
na kapitola o ornamentice .

2. a 3. díl pořadu nabízejí k poslechu 
tyto nahrávky:

Koncert pro cembalo, smyčce 
a basso continuo C dur

Koncert pro dvě cembala a orchestr 
F dur

http://prehravac .rozhlas .cz/au-
dio/2447058

http://prehravac .rozhlas .cz/au-
dio/2447059

Johann Christoph Friedrich Bach 
zůstal poněkud ve stínu slavnějších 
sourozenců . Po ukončení latinské 
školy začal v  Lipsku studovat práva . 
Již v osmnácti letech přijal nabídku do 
služeb hraběte Wilhelma von Schaum-
berg - nastoupil jako cembalista v jeho 
orchestru na bückenburgském dvoře . 
Později se stal ředitelem dvorní kape-
ly . Působil zde až do své smrti v roce 
1795 (působení bylo přerušeno pouze 
několika koncertními cestami) . Zůstal 
aktivním hudebníkem až do posled-
ních chvil svého života .

Ve 4. dílu můžeme slyšet zvuk kladív-
kového klavíru v ukázkách:

Koncert pro klavír a  orchestr 
A dur – 3. věta Allegro

Koncert pro klavír a orchestr Es dur

http://prehravac .rozhlas .cz/au-
dio/2447060

Nejmladší Bachův syn Johann 
Christian Bach ovládal hru na varha-
ny a výborně hrál na klavír . Studoval 
v Berlíně a v Itálii u věhlasného hudeb-
ního teoretika Padre Martiniho . Později 
zastával místo varhaníka v Milánském 
dómu . Poté odchází do Londýna (pů-
sobil ve službách královny Charlotty) . 
Spřátelil se s W . A . Mozartem a v roce 
1764 se stal jeho soukromým učitelem 
hudby (ovlivnil ranou Mozartovu tvor-

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447057
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447057
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447058
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447058
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447059
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447059
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447060
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447060
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NOTOVÁ P RÍLOHA

Vít Trumpeš - Pohádkový klavír: Na královském plese, Rej bludiček, 
Taneček víly Amálky

V  notové příloze jsou uvedeny 
ukázky z cyklu klavírních skladeb Po-
hádkový klavír autora Víta Trumpeše . 
MgA . Vít Trumpeš je aktivní skladatel, 
hudební pedagog, klavírista a varhaník . 
Cyklus skladeb vytvořil přímo pro po-
třeby Metodického centra, a  rozbor 
cyklu si zvolil jako téma své závěrečné 
práce z Metodiky klavírní hry v rámci 
ukončení Kurzu č . 1 v MC . Vedoucí zá-
věrečné práce byla Mgr . Věra Chme-
lová, Ph .D . Pohádkový klavír obsahuje 
celkem 16 skladeb, tematicky vycháze-
jících z názvů pohádek nebo pohádko-
vých postav či předmětů – např . Kou-
zelný kolovrátek, Na strašidelném 
hradě, O Makové panence, Sněhurčin 
valčík, Taneček víly Amálky, Zlatovlás-
ka tančí aj .

Skladbičky mají různou délku a ob-
tížnost, jsou psané v různých tóninách 
a stylech . Ve své závěrečné práci autor 
přibližuje obsah jednotlivých skladeb, 
charakterizuje jednotlivé pohádkové 
bytosti – jaké jsou, jak se projevují a co 
si žák může při hře skladbiček předsta-
vovat . Dále se věnuje rozboru skladeb, 
jak po formální či harmonické stránce, 
tak z hlediska klavírního – co se žák na 
skladbě naučí, čemu věnovat při hraní 
pozornost, jak postupovat při nácviku 
skladby  aj . Skladby jsou poslechově 
i hráčsky velmi přístupné .

redakce pp

Celý cyklus skladeb je k nahlédnutí i ke 
stažení na webových stránkách Piani-
ssima: http://pianissimo.cz/casopis-pi-
anissimo/notove-materialy/

Zde najde zájemce i celou závěrečnou 
práci Víta Trumpeše:

http://pianissimo.cz/wp-content/
uploads/2015/09/V.-Trumpe%C5%A-
1-Pohadkov%C3%BD-klav%C3%ADr.
pdf

bu) . Hudbu Johanna Christiana Bacha 
lze řadit spíše k  ranému klasicismu . 
Zkomponoval mnoho klavírních so-
nát, variací i koncertů pro sólový klavír . 
Oproti starším bratrům dával přednost 
kladívkovému klavíru před cembalem .

5. díl obsahuje nahrávky:

Koncert D dur op. 13 č. 2 pro klavír 
a orchestr

Koncert pro klavír B dur – finální 
věta

http://prehravac .rozhlas .cz/au-
dio/2447061

Myslím, že hudba Bachových synů 
si získá pozornost i  současných po-
sluchačů a že jí čím dál více budeme 
naslouchat na koncertech i z nahrávek .

Petra Zíková

Autorka článku BcA. Petra Zíková je ab-
solventkou Konzervatoře v Pardubicích 
a bakalářského oboru Klavírní pedago-
gika na HF JAMU v Brně. V současnos-
ti vyučuje klavírní hru na ZUŠ Oskara 
Nedbala v Táboře.

http://pianissimo.cz/casopis-pianissimo/notove-materialy/ 
http://pianissimo.cz/casopis-pianissimo/notove-materialy/ 
http://pianissimo.cz/wp-content/uploads/2015/09/V.-Trumpe%C5%A1-Pohadkov%C3%BD-klav%C3%ADr.pdf
http://pianissimo.cz/wp-content/uploads/2015/09/V.-Trumpe%C5%A1-Pohadkov%C3%BD-klav%C3%ADr.pdf
http://pianissimo.cz/wp-content/uploads/2015/09/V.-Trumpe%C5%A1-Pohadkov%C3%BD-klav%C3%ADr.pdf
http://pianissimo.cz/wp-content/uploads/2015/09/V.-Trumpe%C5%A1-Pohadkov%C3%BD-klav%C3%ADr.pdf
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447061
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2447061
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SEMINÁRE

Klavírní inspiromat v Chotěboři

V  sobotu 11 .  listopadu  2017 chotěbořská ZUŠ velmi 
přátelsky přivítala nadšence klavírní metodiky na semináři 
s názvem Klavírní inspiromat . V dopolední části zaměřené 
na rozvoj hry stupnic a akordů přednášela BcA . Martina 
Vlčková . V úvodu své přednášky popsala starší metodické 
postupy pro nácvik hry stupnic a akordů a kriticky srov-
nala s postupy dnes užívanými . Prezentována byla klavírní 
literatura, ze které čerpá průpravná cvičení a další jejich 
varianty podle pokročilosti studentů . Větší část prezentace 
byla věnována praktickým ukázkám u klavíru a hře různých 
cvičení a variant, aby i hra technických cvičení a stupnic byla 
pro žáky zábavnější a samozřejmě také efektivnější .

V odpoledních hodinách program pokračoval přednáš-
kou BcA . Zuzany Hančilové o klavírní improvizaci . Ta má 
v dnešní klavírní pedagogice nezastupitelné místo a měla 
by být řazena do hodin již od samých začátků hry na kla-
vír . Posluchačům byly představeny možnosti, jak pracovat 
se zahraničními ale i českými hudebními materiály, které 
mohou posloužit tomuto účelu . Účastníci semináře měli 
možnost shlédnout záznam z koncertu, ve kterém skupina 
studentů složená z různých nástrojů živě improvizovala . Po-
kud chceme dojít do této úrovně, musíme však tuto oblast 
systematicky rozvíjet .

Obě přednášející na závěr svého příspěvku představily své 
oblíbené a nejčastěji zadávané, i když pro mnohé zúčastně-
né méně známé skladby . Zároveň pro účastníky připravily 
ukázky zajímavých notových materiálů, které byly shrnutím 
obsahu kurzu .

Po celý den semináře měli účastníci možnost nahlédnout 
do přehledně zorganizovaného notového archivu a nechat 
se tak inspirovat v oblasti klavírní literatury . Pečlivá pří-
prava organizátorů, vstřícná atmosféra, kvalitní a přínosné 
přednášky jsou důvody, proč se účastnit případného další-
ho ročníku . Hojná účast a spokojenost budou motivujícím 
impulzem pro organizátory v přípravě dalšího Klavírního 
inspiromatu .

Alena Běťáková

Poznámka redakce: Obě přednášející, BcA. Martina Vlčková 
i BcA. Zuzana Hančilová, jsou absolventkami oboru Klavírní 
pedagogika HF JAMU a dlouholetými posluchačkami Me-
todického centra. Jejich působení přináší možnost rozšíření 
moderních poznatků do oblastí naší republiky pro pedagogy, 
kteří se dosud soustavně nevzdělávají po ukončení svého 
studia. Obě přednášející kolegyně se tímto zapojují do pora-
denské činnosti absolventů MC a oboru Klavírní pedagogika 
pro široký okruh učitelů klavírní hry.

Autorka článku Mgr. Alena Běťáková vystudovala hru na kla-
vír na Konzervatoři Brno a Pedagogickou fakultu Masaryko-
vy univerzity v Brně. Pedagogicky působila na Vyšší odborné 
škole pedagogické a střední pedagogické škole v Litomyšli. 
V současné době je posluchačkou Kurzu č. 1 v MC HF JAMU.

BcA. Zuzana Hančilová na klavírním semináři v Chotěboři
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KUR Z Y

50. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU

Na začátku letních prázdnin od 3 . do 
13 . 7 . 2017 se uskutečnily na HF JAMU 
jubilejní 50 . Mezinárodní mistrovské 
interpretační kurzy . V oboru klavír se 
přihlášeným účastníkům po jedenáct 
dní obětavě věnovali pedagogové Ka-
tedry klavírní interpretace prof . Alena 
Vlasáková a doc . Jan Jiraský .

Zároveň s mistrovskými kurzy sla-
vila v roce 2017 své kulaté výročí také 
Janáčkova akademie, a  to sedmdesát 
let od svého vzniku . Vzhledem k těmto 
slavnostním událostem byl pro zaha-
jovací koncert pedagogů vybrán Be-
sední dům . Řada lektorů zvolila pro 
svá vystoupení komorní kompozice . 
Kontrastně klavírista Jan Jiraský nabídl 
vystoupení sólové . V jeho podání nej-
prve zazněla Chorální předehra Nun 
komm’ der Heiden Heiland, BWV 659 . 
První řadou z Janáčkova cyklu Po za-
rostlém chodníčku si získal publikum 
niternou a poučenou interpretací . Na 
závěr oslnil Lisztovou Legendou č . 2 
Sv . František z Pauly kráčející po vlnách 
a sklidil tak bouřlivé ovace posluchačů, 
kteří do posledního místa zaplnili Be-
sední dům .

Na kurzy přijeli studenti se zájmem 
dále rozvíjet a prohlubovat své inter-
pretační dovednosti . Výuka probíhala 
formou masterclassu . Účastníci kon-
zultovali repertoár připravený během 
školního roku na svých domácích kon-
zervatořích a vysokých školách .

Mezi frekventanty převažovali po-
sluchači konzervatoří z Čech, Moravy 
a  Slovenska . Nezanedbatelnou část 
tvořili zahraniční klavíristé přijíždějící 
konzultovat český i světový repertoár . 
Nechyběli ani čerstvě přijatí studenti 
konzervatoří .

Hudební fakulta JAMU poskytuje 
kurzům zázemí na vysoké úrovni . Sa-
mozřejmostí je dostatečný počet cvič-
ných tříd . Hraje se od brzkých ranních 
hodin až do večera . Ubytování je zajiš-
těno na koleji JAMU Astorka v samém 
centru města .

Účastníci kurzů si mohli objednat li-
bovolný počet hodin . Na jednotlivých 
klavírních lekcích mohli být přítomni 
ostatní účastníci kurzů a formou násle-
chu obohacovat své znalosti . Početná 
skupina frekventantů této možnosti 
využívala .

Studenti se na hodinách dozvídali 
od prof . Vlasákové a doc . Jiraského in-
formace o hudebně - historickém kon-
textu vzniku díla, zabývali se otázkami 
stylovosti, ornamentiky, charakterem 
interpretované skladby, frázováním, 
harmonií a v neposlední řadě i tech-
nikou a  pedalizací . Často zaznívaly 
pochvalné komentáře a slova podpo-
ry . Potěšující bylo sledovat, jak skladby 
během několika dní hudebně vyzráva-

jí . Řada studovaných děl byla následně 
pedagogy doporučena pro provedení 
na koncertech .

Obdivuhodné bylo vysoké množství 
uspořádaných koncertů pro aktivní 
účastníky . Počínaje čtvrtým dnem kur-
zů se každý večer konal koncert v aule 
JAMU . Zde byla interpretům k dispo-
zici dvě špičková křídla značek Shigeru 
Kawai a Steinway . Všechna koncertní 
vystoupení se zaznamenávala a násled-
ně zasílala účinkujícím . Koncerty a celý 
bezproblémový chod kurzů byl zajištěn 
především díky koncertnímu oddělení 
HF JAMU .

Koncerty kurzů byly hojně navště-
vovány brněnskou hudbymilovnou 
veřejností, která v sále se zájmem po-
slouchala výkony frekventantů a  vy-
tvářela jim pozitivní klima . Koncerty 
byly společné pro všechny vyučované 
obory . Nelze opomenout, že početně 
převažovali právě klavíristé . Od nich 
zaznívala v přesvědčivém podání ta-
ková díla jako Musorgského Obrázky 

Jan Jiraský na zahajovacím koncertě MIK HF JAMU v Besedním domě v Brně
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Brněnské klavírní kurzy 2017 - „Prázdninové rozehrávání potřetí“

Ve dnech 27 . srpna až 2 . září se ko-
naly v prostorách brněnské Konzerva-
toře klavírní kurzy, jejichž vznik v roce 
2015 iniciovala a celou tíhu náročných 
organizačních příprav na sebe vzala 
profesorka Eva Horáková . Předchozí 
dva ročníky měly příznivý ohlas a do-
staly se do povědomí klavíristů v ta-
kové míře, že se letos k aktivní účasti 
přihlásilo třicet osm frekventantů . 
Početně převažovali žáci základních 
uměleckých a to nejenom brněnských, 
mnohem více adeptů klavírního umění 
přijelo z nejrůznějších měst celé repub-
liky . Účast přijalo též několik konzer-
vatoristů, studentka Gymnázia P . Kříž-
kovského a dva studenti zahraniční .

Z letmého pohledu na název kurzů 
by se mohlo zdát, že se bude jednat vý-
hradně o individuální klavírní výuku . 
Avšak celý týden byl zaplněn dalšími 

zajímavými a mimořádně přínosnými 
akcemi jako jsou: sborové zpívání, ci-
zojazyčná výuka, koncerty a odborné 
přednášky, ale i  vycházka za historií 
a kulturou Brna . Účastníci měli nárok 
na celkem pět individuálních lekcí . 
Pracovali na skladbách různých stylo-
vých období, které připravují k veřejné-
mu provedení v následujícím školním 
roce na mezinárodních a  národních 
soutěžích nebo na veřejných koncer-
tech v místě působiště . Odborné při-
pomínky a rady profesorů jim pomohly 
k dokonalému zvládnutí techniky, pod-
nětné byly též jejich interpretační ná-
zory na studovaná díla .

Individuální interpretační lekce 
vedli profesorky a  profesoři Kon-
zervatoře Brno: Mgr .  Inna Aslamas, 
Mgr . Renata Bialasová, MgA . Ladislav 
Doležel, MgA . Martin Fišl, Mgr . Eva 

Horáková, MgA . Dagmar Pančochová 
a Mgr . Krista Střítecká .

Studenti se po absolvování individu-
álních klavírních lekcí scházeli všech 
pět dnů na sborovém zpívání . Nastu-
dovali celkem pět sborů různých žán-
rů (úpravy lidových písní, umělé pís-
ně a černošský spirituál) pod vedením 
vynikající dirigentky moldavského 
původu Natalie Chirilenko, absolvent-
ky dirigování sboru a muzikologie na 
akademii v Kišiněvě . Dnešní děti se již 
od útlého mládí povinně ve školách 
učí anglicky . Přesto byly po dvakrát 
(28 . a 30 . srpna) zařazeny v odpoled-
ních hodinách lekce s  názvem An-
gličtina pro hudebníky, aby se žáci 
seznámili se slovíčky vztahujícími se 
přímo k hudbě, především ke klavíru 
a klavírní hře .

Do programu Brněnských klavír-
ních kurzů 2017 byl zařazen také malý 
festival Tři klavírní nokturna, podpo-
řený Nadací Život umělce a  Nadací 
Leoše Janáčka . Nokturna se konala ve 
večerních hodinách 28 ., 30 . a 31 . srpna 
v sále Konzervatoře . Vystoupili na něm 
pedagogicky činní interpreti s bohatou 
domácí i zahraniční uměleckou praxí . 
První nokturno s názvem Klavír jako 
komorní nástroj mělo upozornit na 
nezastupitelnou roli klavíru v komor-
ní hře i  jako nástroje doprovodného . 
Sopranistku Danielu Strakovou – Šedr-
lovou na klavír doprovázela Helena 
Fialová a houslistu Jiřího Pospíchala 
Dagmar Pančochová . Druhé nokturno 
představilo klavír jako nástroj sólový . 
Zahrály na něm vítězky soutěží Veroni-
ka Baslová a Kristýna Znamenáčková, 

z výstavy (Kateřina Potocká, Konzer-
vatoř P .  J . Vejvanovského Kroměříž), 
Debussyho Pour le piano, Prokofjevo-
va Sonáta č . 1 f moll (Martin Nosek, 
Konzervatoř České Budějovice), výběr 
z Ravelových Zrcadel (Eva Sýkorová, 
Janáčkova konzervatoř Ostrava), De-
bussyho Obrazy (Stefan Sand Groves, 
Královská dánská akademie) nebo 

Skrjabinova Fantazie h moll op . 28 
(Viktor Vojnovič, JAMU Brno) .

Řada účastníků nebyla na kurzech 
poprvé, opakovaně totiž přijíždějí kon-
zultovat svůj klavírní repertoár . Rovněž 
cenná jsou navázaná hudební přátelství 
přetrvávající často po řadu let . Mistrov-
ské kurzy HF JAMU jsou vyhledávané 

zejména pro rozsah odborných infor-
mací, mají neopakovatelnou atmosféru 
a přispívají k uměleckému růstu stu-
dentů .

Anna - Adéla Ludvíčková

Účastníci Brněnských klavírních kurzů 2017
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Nezapomenutelná bilance 18. ročníku Klavírních kurzů Mikulov

Na sklonku prázdnin (19 . – 26 . srp-
na) již tradičně mikulovskou ZUŠ zahl-
tily tóny klavíru a Prázdninové klavírní 
kurzy Mikulov s podtitulem „Audaces 
fortuna iuvat“ – odvážným štěstí přeje . 
Tedy přesněji: sešlo se zde 65 aktivních 
účastníků ve věku od sedmi do pěta-
dvaceti let - žáků a studentů lačných 
výuky, 30 pasivních účastníků - peda-
gogů dychtících získat nové profesní 
poznatky a rodičů doprovázejících své 
ratolesti . Samozřejmě také pět lektorů, 
kteří se devět hodin denně s plným na-
sazením věnovali svým žákům, a kro-
mě dalších obětavců s pracovní dobou 
od rána do noci i dvě velká osmiměsíč-
ní těhotenská bříška v organizaci .

Kromě výuky, která je hlavní náplní 
kurzů (účastníci mají možnost praco-
vat s lektorem, kterého si zvolili a zís-
kat tak nové impulzy a motivaci pro 
své další umělecké i lidské vzdělávání), 

byly tradičním lákadlem také koncer-
ty přístupné mikulovské veřejnosti . 
Letos se představil svým klavírním 

recitálem nadějný mladý pianista Jan 
Vojtek (bývalý účastník kurzů v Miku-
lově) a předvedl strhující představení 

obě absolventky Konzervatoře Brno 
ze třídy prof . Evy Horákové . Veronika 
Baslová získala dvakrát I . cenu v Br-
něnské klavírní soutěži (2011 a 2013) 
a od roku 2016 studuje na AMU v Pra-
ze pod vedením prof . Ivana Klánské-
ho . Kristýna Znamenáčková získala 
I . cenu na Soutěži nadace Bohuslava 
Martinů v roce 2015 . Na konzervatoři 
studovala zprvu u prof . Evy Horákové, 
absolvovala pod vedením prof . Dagmar 
Pančochové, poté následovalo bakalář-
ské studium na AMU u prof . Františ-
ka Malého a magisterské studium na 
JAMU v Brně u prof . Aleny Vlasákové 
a doc . Jana Jiraského . Třetí nokturno 
bylo doménou Jana Jiraského, janáč-
kovského interpreta, který natočil celé 
jeho klavírní dílo a na téma Janáčko-
vy klavírní tvorby napsal doktorskou 
dizertační práci . Přednesl první řadu 
cyklu Po zarostlém chodníčku a inter-
pretaci jednotlivých částí s program-
ními názvy proložil odborně fundo-
vaným průvodním slovem, týkajícím 
se obsahu skladeb i zásad janáčkovské 
interpretace .

Profesorka Alena Vlasáková, půso-
bící na hudebních fakultách pražské 
AMU i brněnské JAMU, má největší 
zásluhu na tom, že obě akademie opou-
štějí absolventi připravení nejenom 
na koncertní praxi, ale také na peda-
gogickou praxi, vyzbrojeni znalostmi 
z metodiky výuky klavírní hry . Proto 
byla oslovena, aby ke kurzům přispěla 
odpolední přednáškou (v pátek 1 . září) . 
Zvolila téma U klavíru bez bolestí těla 
i duše (základy prevence proti profe-
sionálním onemocněním klavíristů) .

V sobotu 2 . září byly letošní kurzy 
zakončeny dopoledním koncertem vy-
braných šestnácti aktivních účastníků 
a v závěru vystoupil výše zmíněný sbor 
s nastudovaným repertoárem, vedený 
Natalií Chirilenko a za klavírního do-
provodu Tomáše Valy .

Brněnské klavírní kurzy opět přines-
ly účastníkům mnoho nových doved-
ností a teoretických znalostí a postup-
ně si získávají velmi zajímavý kredit 
v oblasti klavírního vzdělávání . Jsme 

přesvědčeni, že vnitřně obohatily ne-
jenom žáky, studenty a jejich pedagogy, 
ale i všechny ostatní zúčastněné .

Martin Fišl

Autor článku MgA. Martin Fišl je absol-
ventem klavírní hry na pražské konzer-
vatoři a AMU v Praze ze třídy prof. Emi-
la Leichnera. Pedagogicky působí na 
ZUŠ V. Kaprálové a Konzervatoři Brno. 
V  současné době je také pedagogem 
Metodického centra HF JAMU – Kurzu 
č. 1 (vyučuje hru na klavír, vyučovatel-
skou praxi a vede závěrečné písemné 
práce). Zároveň je posluchačem Kurzu 
č. 4 - Didaktika profesionální přípravy 
klavíristů do umělecké a pedagogické 
praxe, určeného pro pedagogy konzer-
vatoří a vysokých škol.

Účastníci Klavírních kurzů Mikulov 2017
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SOUTEZ E

Rozhovor s vítězem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 
Pavlem Zemenem

Ve dnech 14 . – 21 . září 2017 pořáda-
la Hudební fakulta Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně ve spoluprá-
ci s Nadací Leoše Janáčka 23 . ročník 

Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka . 
1 . cenu a titul Laureáta Mezinárodní 
soutěže Leoše Janáčka v oboru klavír 
získal Pavel Zemen, student magister-

ského studia oboru Hra na klavír a kla-
vírní pedagogika HF JAMU ze třídy 
prof . Aleny Vlasákové . Redakce pp ho 
v této souvislosti požádala o rozhovor .

Co Vás přimělo přihlásit se na Mezi-
národní soutěž Leoše Janáčka?

Vyplynulo to přirozeně ze situace . 
Soutěž se mi líbila určitou repertoá-
rovou volností, celkovým rozsahem 
a zdravým chápáním hudebního pro-
jevu . Ze žádné strany na mě nebyl vy-
víjen nátlak, abych se soutěže zúčastnil . 
Já sám jsem ji bral jako výzvu a šanci 
uplatnit nastudovaný repertoár .

V  čem je tato soutěž specifická 
v  porovnání s  jinými klavírními 
soutěžemi?

Soutěž se svojí strukturou mnoho 
neliší od jiných soutěží podobného 

neuvěřitelné energie i umělecké erudi-
ce . Další klavírní recitál již zkušeného 
předního pianisty u nás i v zahraničí 
Ivo Kahánka byl výmluvným příkla-
dem završení procesu uměleckého 
zrání, které provází kurzy od samého 
počátku . Z dalších „produktů“ kurzů 
nelze nezmínit přednášku Petera To-
perczera na téma „Klavírní technika - 
ukázka práce na etudách“, dále večer 
improvizace, kterým publiku se svými 
svěřenci udělala radost Jana Labašová, 
pěvecký sbor s dirigentem Vladimírem 
Halíčkem, či vystoupení malých břiš-
ních tanečnic pod vedením Kateřiny 
Ondruškové . K zamýšleným vrcholům 
kurzů patřily rovněž dva koncerty sa-
motných účastníků kurzů, které ani 
letos nezklamaly svou vysokou úrovní 
a staly se opět přehlídkou neuvěřitelné-
ho množství týdenní práce a rodících 
se uměleckých osobností v profesionál-
ní i amatérské sféře .

Klavírní kurzy svým dovršeným 
18 . ročníkem dosáhly plnoletosti a slo-
žily zkoušku dospělosti . Nutno ještě 
dodat, že ač na počátku letošních kur-
zů byla těhotenská bříška v organizaci 
dvě, na konci zbylo jen jedno . Někdy 
uprostřed kurzů se malý Dominik Ha-
líček rozhodl, že už toho má dost a vy-
pochodoval na svět . Pravda, poněkud 
s předstihem, ale odmítl diskutovat… 
Trochu tak svým rodičům Lucii a Vla-
dimírovi (kteří jsou současně hlavními 
organizátory kurzů) nadělal starosti, ale 
současně se stal radostí všech frekven-
tantů kurzů a bezprecedentně obhájil 
titul „nejmladšího účastníka“ s právem 
pořádat každoročně obrovskou naro-
zeninovou párty právě v  Mikulově . 
Dokonce mu účastníci věnovali i píseň:

Mikulovské kurzy končí, naše parta 
už se loučí.

Odvážnému štěstí přeje a malý Halí-
ček už se směje!

Monika Czajkowská

Autorka článku BcA. Monika Czaj-
kowská je absolventkou klavírní hry na 
brněnské konzervatoři a bakalářského 
studia Klavírní pedagogika na JAMU 
v Brně. V současné době pedagogicky 
působí na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, 
na Konzervatoři Brno (metodika a pe-
dagogická praxe) a na JAMU v Brně 
(pedagogický seminář). Je spoluzakla-
datelkou Klavírních kurzů Mikulov, v je-
jichž čele stála 16 ročníků (2000 - 2015), 
dva roky se podílela na vedení Metodic-
kého centra JAMU Brno (akademický 
rok 2013/14 - 2014/15).
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formátu . Specifická je částečným re-
pertoárovým zaměřením na klavírní 
dílo Leoše Janáčka a jeho interpretaci 
v  prostředí, kde sám Janáček velkou 
část svého života žil a  komponoval . 
Unikátní je také složení poroty, ve které 
sedí významní pedagogové a interpreti 
z Evropy i ze zámoří, kteří mají hlubo-
ké znalosti Janáčkovy hudby a mnozí 
z nich natočili jeho kompletní dílo .

Soutěž nese jméno skladatele Leo-
še Janáčka a jeho skladby jsou také 
povinnou součástí soutěžního re-
pertoáru. Jaký máte vztah k  dílu 
tohoto skladatele? Jaká byla Vaše 
cesta k jeho dílu? Jaké máte před-
chozí zkušenosti s interpretací Ja-
náčka?

Můj vztah k  Janáčkovu dílu je ve-
skrze kladný . Moje první setkání s Ja-
náčkem bylo na konzervatoři, kdy jsem 
začínal II . řadou cyklu Po zarostlém 
chodníčku . Tento cyklus mě velmi 
okouzlil, ale byl vždy takovou tajem-
nou krásou, které jsem nedokázal 
porozumět a která se skrývá ve stínu 
a nechce vyjít na světlo . Bylo tomu tak 
i u Sonáty 1 . X . 1905 „Z ulice“, se kterou 
jsem se seznámil rok poté . Tato sklad-
ba mě, stejně jako celou řadu dalších 
interpretů, velmi přitahovala . Zejmé-
na svojí upřímností a neskrývanou, až 

obnaženou bolestí a smutkem, jež jsou 
ve skladbě ukryty . Měl jsem to štěstí, že 
jsem již mohl s touto skladbou vystou-
pit v tak krásných sálech, jakými jsou 
např . Sukova síň pražského Rudolfina 
či Besední dům v Brně . Díky pozvání 
na festival Janáček Brno 2016 jsem měl 
možnost nastudovat také I . řadu cyklu 
Po zarostlém chodníčku a Concertino . 
Janáček je velmi specifický autor a jeho 
hudebnímu vyjadřování není vždy leh-
ké porozumět . Jsem proto vděčný, že 
při svém studiu mohu být v blízkém 
kontaktu s  takovými osobnostmi, 
jakými jsou prof .  Alena Vlasáková 
a doc . Jan Jiraský, kteří mi jsou velkou 
inspirací a zásobárnou moudrosti .

Soutěž se konala na Vaší domovské 
půdě - HF JAMU. Myslíte si, že to 
pro Vás byla spíše výhoda (znalost 
prostředí, nástroje) nebo naopak?

Z tohoto pohledu jsem to nevnímal . 
Ke každé soutěži či vystoupení přistu-
puji stejně, protože v  nich jde vždy 
o jednu podstatnou věc – o bohatství 
hudby, které chci publiku předávat . Je 
určitě příjemné, když člověk vystupuje 
ve známém prostředí a hraje na nástroj, 
na který již několikrát vystupoval . Ale 
nemyslím si, že by to bylo výlučně jen 
výhodou . Když hrajete v místě, kde vás 
hodně lidí zná, cítíte určitá očekávání 

nejen z vašeho výkonu, ale i co se týče 
celkového výsledku . A takový tlak je 
cítit . Kdyby se s tím ale interpret ne-
dokázal vyrovnat, nemohl by být in-
terpretem .

Jaký význam mají podle Vás sou-
těže v životě mladého interpreta? 
Co konkrétně Vám přineslo vítěz-
ství v  Mezinárodní soutěži Leoše 
Janáčka?

Soutěže jsou nedílnou součástí v ži-
votě mladého interpreta . Jsou možností 
nejen měřit své interpretační doved-
nosti v  rámci své generace, ale jsou 
především možností setkat se s novými 
lidmi v oboru, získat nové kontakty do 
budoucnosti a v neposlední řadě jsou 
i velkou motivací k nastudování vel-
kého množství repertoáru . Je otázkou, 
zda je to v pořádku a zda je tento sys-
tém selekce mladých interpretů zdravý, 
rozhodně je však realitou . Díky soutě-
ži Leoše Janáčka jsem obdržel pozvání 
na prestižní hudební fórum v italském 
Lonigu či na hudební festival Janáčkův 
máj 2018 . Soutěž mi však především 
dala povzbuzení a nezbytnou motivaci 
do dalšího hudebního vývoje .

ptala se Miroslava Raková,
odpovídal Pavel Zemen

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka očima studenta

V  termínu 14 .  – 21 .  září  2017 se 
v  jihomoravské metropoli konal již 
23 . ročník Mezinárodní soutěže Leo-
še Janáčka, tentokrát v oborech klavír 
a varhany . Po pěti letech přijelo do Brna 
poměřit své síly několik desítek mla-
dých profesionálních klavíristů a var-
haníků z různých koutů světa . Soutěž 
měla dle očekávání vysokou úroveň, 
kterou dlouhodobě předurčují mimo 
jiné hvězdná a v pravém slova smyslu 
mezinárodní obsazení porot, vysoké 
finanční odměny pro laureáty a další 
lákavé ceny, z čehož plyne i rozšířený 
zájem o aktivní účast na soutěži .

V oboru klavír bylo do soutěže při-
hlášeno třicet pět soutěžících, nakonec 
se jich zúčastnilo přes dvacet . Relativně 
nemalá část se tedy průběžně odhlásila 

(není divu, repertoárový rozsah všech 
tří kol je opravdu náročný) . Měl jsem 
možnost si vyslechnout všechny výko-
ny prvního i druhého kola a první po-
lovinu kola třetího . Poslech mi přinesl 
skutečně mnoho inspirace . Tato sou-
těž je navíc pro „pasivního“ účastníka 
velmi vděčná i díky pestře pojatým re-
pertoárovým požadavkům, kdy neby-
la ani v jednom kole žádná konkrétní 
povinná skladba . Okruhy skladeb byly 
sice pro všechna tři kola určeny velmi 
jednoznačně, vždy však bylo na výběr 
z více konkrétních skladeb či dokonce 
stylových období (např . v prvním kole 
letos na rozdíl od dřívějších ročníků 
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nebyla nutnost hry koncertní etudy 
F . Chopina apod .) . Pochopitelné je re-
pertoárové zaměření na skladby Leoše 
Janáčka, u nichž však bylo zajímavé sly-
šet je v různorodém podání . Mne osob-
ně nejvíce zajímalo, jak se s odkazem 
jeho díla vyrovnají zahraniční účastní-
ci . Slyšel jsem interpretace, ve kterých 
se rozpětí porozumění a subjektivnost 
pojetí lišily ve velkých dimenzích .

Trochu mne překvapila relativně 
nízká účast ze strany veřejnosti, určitě 
jsem čekal více posluchačů zejména 
z brněnských hudebních a hudebně - 
vzdělávacích kruhů . Někteří „místní“ 
soutěžící si alespoň na svoje vystou-
pení moudře přizvali „své“ publikum . 
Je otázkou, jak velkou roli v  tomto 
aspektu hraje kvantita propagace, či její 
způsob, směřování, nebo snad celková 
zahlcenost množstvím nabídky…

Rád bych ve svých úvahách zdůraz-
nil radost z toho, jakým způsobem se 
zhostili svého soutěžního vystoupení 
mí kolegové, studenti Katedry klavír-
ní interpretace JAMU . Všichni hráli se 

ctí, zvládli dobře zodpovědnost a tlak 
soutěžního prostředí a ukázali mnoho 
hudebně tvořivých kvalit . Mimořád-
ný úspěch Pavla Zemena, jehož čaro-
krásná (těžko bych hledal vhodnější 
epiteton) interpretace ho dovedla až 
k vítězství, hovoří koneckonců sám za 
sebe . Ale i čestné uznaní pro Viktora 
Vojnoviče, toho času již několikaletého 
učitele na plný úvazek na ZUŠ a nyní 
doktoranda na HF JAMU, je velmi ra-
dostnou a povzbudivou událostí .

Rozhodně bych nechtěl opomenout 
i ostatní laureáty soutěže . Druhou cenu 
získala Olga Danilova z Ruské federa-
ce, která snad všechny přítomné poslu-
chače zaujala svým nadhledem, klidem 
a technickou precizností . Velmi dobře 
se všech soutěžních kol zhostil také 
posluchač AMU v Praze Jakub Sládek, 
který pro svůj temperament a otevře-
ně podané virtuózní výkony získal třetí 
cenu . Stejné ocenění získal také Simeon 
Goshev, který reprezentoval vídeňskou 
akademii a možná i proto velká část 
jeho programu byla zaměřena na dva 
ze tří velkých vídeňských klasiků .

V rámci soutěže se konal masterclass 
klavíristy Avnera Arada (byl jedním ze 
členů poroty soutěže) . Má aktivní účast 
na tomto mastercassu byla pro mne za-
jímavou zkušeností . Při konzultaci Mo-
zartovy Sonáty A dur šel Avner Arad 
rovnou k podstatě hudebního sdělení, 
pomohl mi s řešením řady drobných 
hudebních nuancí a celkově mě inspi-
roval k  dalšímu zdokonalování této 
krásné skladby .

I když mi zdravotní stav nedovolil 
se soutěže zúčastnit aktivně, byl jsem 
velmi rád za to, že jsem veškerému dění 
mohl být nablízku a vyposlechnout si 
tolik krásné hudby .

Daniel Jun

Autor článku BcA. Daniel Jun je studen-
tem II. ročníku magisterského studia 
oboru Hra na klavír a klavírní pedago-
gika na JAMU v Brně. Studuje ve třídě 
prof. Aleny Vlasákové.

Brněnská klavírní soutěž 2017 je již historií

8 . až 10 . prosince 2017 se v Brně ko-
nal již 5 . ročník této soutěže, která pro-
běhla tradičně ve třech kategoriích a jíž 
se zúčastnili soutěžící z České i Sloven-
ské republiky . Jejich výkony hodnotila 
porota, v níž zasedli prof . Ivan Klánský 
(AMU Praha) - předseda, prof . Alena 
Vlasáková (AMU Praha, JAMU Brno), 
doc . Jan Jiraský, Ph .D . (JAMU Brno), 
prof .  František Malý (AMU Praha), 
doc . František Pergler, ArtD . (VŠMU 
Bratislava) .

Nejpočetněji zastoupená byla kate-
gorie Junior (do 15 let) . Vítězkou této 
kategorie a zároveň absolutní vítězkou 
celé soutěže se stala Magdalena Kou-
delková (Gymnázium a hudební škola 
hlavního města Prahy, pedagog Hana 
Dvořáková) . I . kategorie (do 18  let) 
měla dva vítěze, a  to Annu Knouli-
chovou (Pražská konzervatoř, peda-
gog Veronika Böhmová) a  Romana 
Friče (Konzervatoř Teplice, pedago-

gové Petr Slavík a Roman Frič), který 
rovněž získal Cenu za interpretaci díla 
Leoše Janáčka . V nejvyšší II . katego-
rii (do 22 let) zvítězila Anna Gaálová 
(Pražská konzervatoř, pedagog Milan 
Langer) .

Radka Hajšelová

Poznámka redakce: Výsledkovou listinu 
soutěže naleznete zde:

http://www .aretebrno .eu/historie

Autorka článku BcA. Radka Hajšelová 
vystudovala hru na klavír na brněnské 
konzervatoři. Je též absolventkou baka-
lářského studia Klavírní pedagogika na 
HF JAMU v Brně. Pedagogicky působí 
na ZUŠ Náměšť nad Oslavou a ZUŠ Tře-
bíč. Aktivně spolupracuje s časopisem 
Pianissimo, zabývá se oblastí soutěží 
a propagace.

Absolutní vítězka soutěže Magdalena 
Koudelková

http://www.aretebrno.eu/historie
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AMADEUS 2017

Amadeus, brněnská mezinárodní 
mozartovská soutěž pro klavíristy do 
jedenácti let, má za sebou svůj čtyřia-
dvacátý ročník . Existují mnohá starší 
hudební klání, avšak málokterá jsou 
inspirována událostmi tak dávnými, 
jako je tomu v moravské metropoli . Od 
památného koncertu Wolfganga Ama-
dea Mozarta v Brně uplynulo dvě stě 
padesát let! Současný Amadeus je re-
nomovanou mezinárodní soutěží, jeho 
čtyřiadvaceti ročníky prošlo celkem 
1880 soutěžících . Soutěžní maratón 
probíhal od 2 . do 4 .  listopadu  2017 . 
V  Brně soutěžilo dvaaosmdesát dětí 
z šestnácti evropských a asijských zemí, 
z  nichž nevzdálenější byl indonéský 
stát Selangor .

Každoroční soutěžení pod křišťá-
lovými zlacenými lustry koncertního 
sálu Besedního domu, ve kterém měří 
síly malí i o trochu větší adepti klavír-
ního umění, skončilo . Mladí soutěžící 
opět předvedli své technické i výrazové 
schopnosti, vydávali ze sebe maximum, 
snažili se překonat sama sebe . Bojovali 
s únavou, s pozorností i vlastními ner-
vy . Jak už to bývá, někomu se soutěž-
ní vystoupení povedlo nad očekávání 
dobře, jinému se naopak ne všechno 
podařilo podle vlastních představ . Ale 
tak už to na soutěži bývá . Příště to 
může být úplně jinak .

Pětičlenné mezinárodní porotě 
předsedal David Mareček, generální 
ředitel České filharmonie, dalšími čle-
ny poroty byli Olga Kern z Manhattan 
School of Music New York, Christiana 
Perai z Kunstuniversität Graz, Marco 
Fatichenti z  King’s  College London 
a  Jan Jiraský z  Janáčkovy akademie 
múzických umění Brno .

Organizátory soutěže jsou Základní 
umělecká škola Františka Jílka Vídeň-
ská a Základní umělecká škola Veveří 
v Brně, spolupořadatelem je Filharmo-
nie Brno . Pro organizační tým, složený 
z pedagogů, je soutěž vyvrcholením ně-
kolikaměsíční tvrdé práce . Dobře víme, 
že i při nejlepších přípravách může do-

cházet ke krizovým situacím, ale ten-
tokrát vše klapalo jako dobře seřízený 
hodinový stroj .

Závěrečný koncert laureátů začal 
v  sobotu 4 .  listopadu  2017 v  15  ho-
din . V  jeho úvodu předseda poroty 
David Mareček zhodnotil čtyřiadva-
cátý ročník jako „silný ročník krajních 
kategorií“ . Skutečně, nejmladší první 
kategorie do šesti let a nejstarší šestá 
kategorie do jedenácti let byly obsazeny 
nejsilněji . V nejstarší kategorii výkony 
svou kvalitou i bodovým hodnocením 
byly tak vyrovnané, že porota udělila 
rovnou čtyři třetí ceny! Jinde ale byla 
o poznání skoupější; například ve třetí 
kategorii první cena udělena nebyla .

Jaké jsou tedy výsledky? V  první 
kategorii do šesti let zvítězila Klára 
Gibišová ze Základní umělecké školy 
Ilji Hurníka v Praze . Temperamentní 
holčička vybojovala rovněž Zvláštní 
cenu poroty za nejlepší výkon v katego-
riích I - III a za své provedení Vídeň-
ských sonatin získala i Cenu primáto-
ra města Brna za nejlepší interpretaci 
skladby Wolfganga Amadea Mozarta. 
Na druhém místě se umístili Oleksan-
dr Fediurko z Kyjeva a Alessia Gallo 
z Vídně . Třetí ceny získali Klára Syr-
ková ze Základní umělecké školy Ja-
roslava Kvapila v Brně a Tomáš Plaza 

ze Základní umělecké školy Vadima 
Petrova v Praze .

Ve druhé kategorii do sedmi let se 
z vítězství radovala Viktorie Kozán-
ková z pořádající Základní umělecké 
školy Františka Jílka v Brně . Zopako-
vala své prvenství z předchozího roku, 
kdy soutěžila v  nejmladší kategorii . 
Také druhá cena zůstala v Brně, zís-
kal ji Alexandr Klement ze Základní 
umělecké školy Smetanova . Tři třetí 
ceny získali Anastasia Tarus z Kišině-
va v Moldavsku, Maria Stereliukhina 
z Puškina v Rusku a Nora Lubbadová 
ze Základní umělecké školy Olešská 
v Praze .

Ve třetí kategorii do osmi let, jak už 
bylo řečeno, porota první cenu neudě-
lila . Druhou cenu vybojovala Masha 
Moskaleva z Minsku . Ze třetí ceny se 
radovala Regína Mládková ze Základ-
ní umělecké školy Vladimíra Ambro-
se v Prostějově a Alexandr Logotkin 
z Moskvy .

Čtvrtou kategorii do devíti let vy-
hrála Berenika Kučerová ze Základní 
umělecké školy Vítězslavy Kaprálové 
v Brně, „doma“ zůstala i druhá cena 
Martiny Taslerové z  pořádající Zá-
kladní umělecké školy Veveří . Třetí 
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cenu pak získala Emilie Kašparová 
ze Základní umělecké školy Biskupská 
v Praze .

Pátá kategorie do deseti let měla 
zvlášť silného vítěze . Byl jím Jan 
Schulmeister ze Základní umělecké 
školy Kroměříž, který rovněž vybojo-
val zvláštní cenu Nejlepší český účastník 
soutěže a  především trofej nejprestiž-
nější – Cenu hejtmana Jihomoravského 
kraje pro absolutního vítěze soutěže . 
Sympatický kluk tak získal i zajímavé 
finanční odměny, na které mu málem 
nestačila žlutá amadeovská taška . Dů-
ležitější pro něj určitě bude, že jako 
absolutní vítěz si v  příští koncertní 
sezoně zahraje sólově s  Filharmonií 
Brno . Dvě druhé ceny získali Eden Ma-
zor z Ramat Ganu v Izraeli a Kryštof 
Lerche z domácí Základní umělecké 
školy Veveří Brno . Kryštof získal rov-
něž zvláštní cenu - Nejlepší brněnský 
účastník soutěže.

V  šesté kategorii do jedenácti let 
vybojoval zasloužené vítězství Edwin 

De Nicolo z Andersen International 
School v italském Miláně . Druhou cenu 
získal Samuel Santosa z německého 
Heilbronnu . A  konečně jsme u  zmí-
něných čtyř třetích cen, které získali 
Bartłomiej Ślimak z Krakova, Vero-
nika Halíková z pořadatelské Základ-
ní umělecké školy Veveří Brno a sestry 
Eliška a Tereza Horákovy ze Základní 
umělecké školy Klobouky u Brna .

Na závěrečném koncertě excelovalo 
pět nositelů prvních cen . Fascinovaně 
jsem naslouchal a  přemítal, jestli na 
tomto dětském umění není něco ne-
přirozeného . Jako bychom se my všich-
ni ostatní, kteří se hudbou živíme, ale 
zázračnými dětmi jsme rozhodně ne-
byli, měli tak trochu zastydět . Na straně 
druhé, už jsem zaznamenal názory, že 
tyto soutěže jsou pouhou přehlídkou 
vydrezurovaných cvičených dětí, kte-
ré hudbu ve skutečnosti necítí . Škoda, 
že takto smýšlející jedinci dnes nebyli 
v hledišti Besedního domu . Bylo zá-
žitkem slyšet, jak si desetiletý Honza 
Schulmeister užívá perlivý humor 

Haydnovy Sonáty D dur Hob . XVI:37, 
stejně jako o rok starší Edwin De Ni-
colo hluboce prožívá Beethovenovu 
Sonátu c moll op . 10 č . 5 .

V těch dětech hoří plamen, který jim 
lze jen závidět . A přitom dětmi stále 
zůstávají . Klárka Gibišová získala za 
zvláštní cenu poroty a za cenu za nej-
lepší interpretaci Mozartovy skladby 
dva stejné skleněné poháry . Když se jí 
moderátorka zeptala, co s nimi bude 
dělat, bez váhání odpověděla: „Jeden 
dám doma ségře!“

Emil Drápela

Poznámka redakce: Výsledkovou listinu 
soutěže naleznete zde:

http://www .amadeusbrno .cz/fi-
les/2017_vysledky .pdf

PER QUATTRO MANI opět v Brně

Již pošesté se v ZUŠ Jaroslava Kvapi-
la v Brně rozezněly nástroje pod ruka-

ma mladých nadšených klavíristů, kte-
ří si rádi „zamuzicírují“ . Oproti jiným 

soutěžím se však musí o jeden nástroj 
podělit, případně využít dva klavíry 
najednou . A právě v tom tkví kouzlo 
této soutěže .

Cestu, která začíná studiem jed-
notlivých partů, provází řada nesnází 
a  komplikací . Jeden hráč druhému 
překáží, společně začít a skončit také 
není vůbec jednoduché, a pedál – ten je 
přece daleko obtížnější než u sólového 
hraní . Zároveň však s sebou čtyřruční 
hra přináší mnohem více potěšení a zá-
bavy . A právě proto se těší takové obli-
bě . Pro žáky není problém mnohokrát 
opakovat motiv či frázi, zdokonalovat 
souhru, pracovat na agogice a výstav-
bě skladby . Rčení „ve dvou se to lépe 
táhne“ platí určitě i pro čtyřruční hru . 
Vždyť učí komunikaci, ohleduplnosti 
a hledání kompromisů . V nemalém po-
čtu případů se ze dvou hráčů stanou 
kamarádi na celý život . Přátelství a spo-
lečné sdílení hudby je cílem této cesty .

Absolutní vítězové soutěže Anna Košinová a Karel Pecha ze ZUŠ Třeboň

http://www.amadeusbrno.cz/files/2017_vysledky.pdf
http://www.amadeusbrno.cz/files/2017_vysledky.pdf
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Jako pedagog jsem se aktivně se 
svými žáky účastnila již druhého roč-
níku PER QUATTRO MANI, který se 
konal v roce 2001, shodou okolností 
také v Brně . Jelikož jsem kdysi sama 
čtyřručně a na dva klavíry hrávala, vel-
mi jsem se těšila a byla mile překva-
pena vysokou úrovní dvojic a zároveň 
přátelskou atmosférou soutěže . Od té 
doby jsem nevynechala žádný ročník 
a střídavě navštěvovala ZUŠ Taussigova 
Praha a ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně . 
Oběma školám patří velké poděkování 
za skvělou organizaci . V letošním dva-
náctém ročníku mi bylo ctí zúčastnit se 
nejen jako posluchač a pedagog, ale též 
jako člen poroty .

Milé prostředí ZUŠ Jaroslava Kvapi-
la nám umožnilo společně strávit dva 
velmi příjemné dny naplněné krásnou 
hudbou . Soutěžící v převážné většině 
překvapili kvalitními výkony, které byly 
po zásluze odměněny . Kolegové – po-
rotci, kteří patří mezi významné osob-
nosti současného hudebního života, 
ocenili čtyřruční dvojice srdečným 
potleskem i zaslouženými cenami .

Novinkou a příjemným zpestřením 
tohoto ročníku byla volba povinných 

skladeb . Poprvé v historii soutěže měli 
účastníci možnost vybrat si povinnou 
skladbu z  celého opusu díla jedno-
ho autora nebo z celého cyklu . Právě 
toto porota kvitovala s  povděkem . 
Vyslechli jsme téměř všechny skladby 
z Hatríkova sešitu Krajinou šťastného 
prince II, který je velkým obohacením 
pro čtyřruční literaturu . Jde o nápadi-
té skladbičky pro klavíristy mladšího 
věku . Vřele je doporučuji všem kole-
gům, kteří s dětmi hru na čtyři ruce 
provozují . Zajímavý byl i  výběr pro 
II . kategorii, kde zazněla harmonicky 
propracovaná Píseň domova K . Sla-
vického nebo temně zabarvený Nor-
ský tanec E . Griega . Tři polonézy op . 
75 F . Schuberta asi také těžko uslyšíte 
v rámci jednoho večera, podobně jsou 
na tom i Beethovenovy Tři pochody 
op . 45 .

Většina soutěžních dvojic působila 
k  radosti poroty kompaktně, souhra 
i zacházení se zvukem nástroje jakož 
i  komunikace mezi hráči byla velmi 
profesionální . Velmi se líbily výkony 
IV . kategorie, která je zastoupena pře-
vážně studenty středních škol . Přestože 
jde o skupinu mladých lidí, kteří jsou 
časově velmi vytíženi, jejich program 

i výkony byly na velmi vysoké úrovni .

Nemalé poděkování patří i pedago-
gům, kteří své žáky na soutěž připra-
vují . Vždyť většina z nich ani čtyřruč-
ní hru ve svém úvazku nemá . Přesto 
s nadšením předávají vlastní zkušenosti 
mladým pianistům ve svém volném 
čase, mnohdy i o sobotách a nedělích .

Nechť tedy čtyřruční hra a hra na 
dva klavíry dále vzkvétá a přináší ra-
dost nejen interpretům a jejich pedago-
gům, ale také všem posluchačům, kteří 
tento obor mají v oblibě .

Martina Krausová

Poznámka redakce: Výsledkovou listinu 
soutěže naleznete zde:

https://www .zusjk .cz/cobdfohsdfph/
uploads/2017/11/V%C3%BDsledko-
v%C3%A1-listina-PQM-2017 .pdf

Autorka článku BcA. Martina Krausová 
absolvovala Konzervatoř v Praze a ba-
kalářské studium Klavírní pedagogika 
na JAMU v Brně. Kurzy MC HF JAMU na-
vštěvovala od roku 2005. Pedagogicky 
působí na ZUŠ v Třeboni.

P ROPOZ ICE KLAV ÍR NÍCH SOUTEZ Í

Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
2. ročník soutěžní přehlídky

22. – 23. 3. 2018, ZUŠ Příbor – Piaristický klášter

Přehlídka je vyhlášena pro klavír sólo, čtyřruční, šesti 
a víceruční hru a hru na dva klavíry . Soutěží se v deseti ka-
tegoriích, do nichž jsou účastníci zařazeni podle ročníků, 
nikoli dle věku . Rozsah je od přípravného studia až po stu-

dium pro dospělé . Repertoár je libovolný, daný je pouze 
horní časový limit, v kategorii sólová hra je podmínkou hra 
zpaměti . 

Další potřebné informace naleznete na www .soutezpia-
noforte .cz

https://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2017/11/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-PQM-2017.pdf
https://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2017/11/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-PQM-2017.pdf
https://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2017/11/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-PQM-2017.pdf
http://www.soutezpianoforte.cz
http://www.soutezpianoforte.cz
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Beethovenovy Teplice 2018
3. ročník klavírní soutěže

se koná ve dnech 10 . a 11 . března 2018

Jednokolová soutěž je určena klavíristům do 18 let . Sou-
těžící budou rozděleni do pěti věkových kategorií:

• 1 . kategorie: do 9 let včetně
• 2 . kategorie: do 11 let včetně
• 3 . kategorie: do 13 let včetně
• 4 . kategorie: do 15 let včetně
• 5 . kategorie: do 18 let včetně

Program:

1. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L . van Beethove-
na nebo jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně 
2 minut doplněné libovolným programem v celkovém roz-
mezí 4 - 7 minut .

2. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L . van Beethove-
na nebo jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně 
3 minut doplněné libovolným programem v celkovém roz-
mezí 7 - 10 minut .

3. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L . van Beethovena 
v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolným progra-
mem v celkovém rozmezí 10 - 13 minut .

4. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L . van Beethovena 
v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolným progra-
mem v celkovém rozmezí 13 - 16 minut .

5. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L . van Beethovena 
v trvání minimálně 5 minut doplněné libovolným progra-
mem v celkovém rozmezí 16 - 20 minut .

Další informace získáte na: http://www .konzervatortepli-
ce .cz/index .php?type=Post&id=51&ref=blog&ids=64

Karlovarská růžička
XXI. ročník klavírní soutěže

20. – 21. 4. 2018, ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Kategorie / minutáž

• I . kategorie: narozeni 2010 a mladší / 2 – 4 minuty
• II . kategorie: narozeni 2009 a 2008 / 3 – 6 minut
• III . kategorie: narozeni 2007 a 2006 / 4 – 8 minut

Soutěž je jednokolová, repertoár volný, je doporučeno 

zařazení skladeb z období baroka nebo klasicismu . Hra zpa-
měti je podmínkou . 

Další informace: www .zusad .cz

Jaromíra Jakubcová  – ředitelka soutěže: tel . 
+420 602 659 512

e – mail: j . j . jakubcovi@seznam .cz

http://www.konzervatorteplice.cz/index.php?type=Post&id=51&ref=blog&ids=64
http://www.konzervatorteplice.cz/index.php?type=Post&id=51&ref=blog&ids=64
http://www.zusad.cz
mailto:j. j. jakubcovi@seznam.cz
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Pro Bohemia 2018
16. ročník mezinárodní interpretační soutěže

5. – 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě

Kategorie / časový limit

• 0 . kategorie: do 8 let / 4 – 6 min .
• 1 . kategorie: do 11 let / 6 – 9 min .
• 2 . kategorie: do 14 let / 10 – 14 min .
• 3 . kategorie: do 17 let / 15 – 17 min .

Soutěžní repertoár

0 . a 1 . kategorie: - nejméně jedna skladba z období čes-
kého klasicismu

- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

2 . kategorie: - povinná skladba: B . Martinů: Etudy a polky 
(výběr jedné polky)

- nejméně jedna skladba z období českého klasicismu

- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

3 . kategorie: - povinná skladba: L . Janáček: Po zarostlém 
chodníčku (Pojďte s námi)

- nejméně jedna závažná skladba českého klasicismu 
v rozsahu 6 – 10 min .

- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období

Další informace naleznete na:

http://www .jko .cz/pro-bohemia-2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
9. ročník

25. – 27. května 2018, Kamenice nad Lipou

Jednokolová klavírní soutěž je určena pro pianisty do 
26 let

• 1 . kategorie - do 12 let (nar . po 27 . 5 . 2005)
• 2 . kategorie - od 13 do 15 let (nar . po 27 . 5 . 2002)
• 3 . kategorie - od 16 do 18 let (nar . po 27 . 5 . 1999)
• 4 . kategorie - od 19 do 26 let (nar . po 27 . 5 . 1991)

Minutáž, soutěžní program:

• 1 . kategorie: 6 - 10 min ., libovolný program, musí být 
zastoupena alespoň 1 skladba V . Nováka .

• 2 . kategorie: 11 – 15 min ., libovolný program, musí 
být zastoupena alespoň 1 skladba V . Nováka .

• 3 . kategorie: 16 – 20 min ., libovolný program, musí 
zahrnovat skladbu/skladby V . Nováka v trvání mini-
málně 5 min .

• 4 . kategorie: 25 - 35 min ., libovolný program, musí 
zahrnovat skladbu/skladby V . Nováka v trvání mini-
málně 10 min .

3. kategorie je rozdělena na skupinu A a skupinu B:

• A: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií
• B: žáci základních uměleckých škol

Uzávěrka přihlášek je 14. 4. 2018.

Další informace včetně přihlášky naleznete na

http://www .vitezslavnovak .cz/9-rocnik-mnks-
-2018/d-1063

Broumovská klávesa
20. – 22. 4. 2018, Broumov

8. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy

Uzávěrka přihlášek je 30. 3. 2018.

Další informace naleznete na webové stránce soutěže:
www .broumovskaklavesa .cz

http://www.jko.cz/pro-bohemia-2018
http://www.vitezslavnovak.cz/9-rocnik-mnks-2018/d-1063
http://www.vitezslavnovak.cz/9-rocnik-mnks-2018/d-1063
http://www.broumovskaklavesa.cz
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IT RUBRIKA P RO KLAV ÍRIST Y A KLAV ÍR NÍ PEDAGOG Y

Zdravím čtenáře časopisu Pianissi-
mo . Mám pro vás další zajímavé tipy, 
podněty a možnosti, které vám ulehčí 
práci, pomohou a zpříjemní váš hudeb-
ní svět .

Tentokrát se budu věnovat aplika-
cím, které sám používám nejčastěji . 
Aplikace jsem vybíral velice pečlivě . 
Stáhl jsem si vždy do svého iPadu více 
alternativ a pak vybral tu nejlepší .

Aplikace:
Pro Metronome

Vynikající aplikace pro zařízení 
Apple, funguje také na Androidu . Pou-
žívám ji na iPadu i na iPhonu . Máte tak 
metronom neustále při sobě . Troufám 
si napsat, že je to nejlepší metronom 
vůbec, umí i polyrytmiku, vynechává-
ní not, funkci TAP, po otočení displeje 
i  vizualizaci . Velkou výhodou oproti 
jiným metronomům je vysoká hlasi-
tost a možnost spustit současně i jiné 
aplikace (metronom stále funguje) .

Voice Record Pro

Tuto aplikaci používám na nahrá-
vání zvuku . Aplikace je jen pro Apple . 
Nahrávání je velice kvalitní - v mp3, 
m4a nebo wav formátu . Kvalitu nahrá-
vání můžete nastavovat s ohledem na 
objem dat - čím lepší kvalita, tím více 
dat . Nahrávku lze poslat ihned pomo-
cí sms, e-mailem, uložit na úložiště - 
např . Google Drive či Dropbox, poslat 
na Facebook či Youtube . Nahrávku lze 
rovnou i  stříhat, zpomalovat, zrych-
lovat, různě upravovat i konvertovat . 
Často nahrávám například secondo 
part při čtyřručních skladbách . Žák 
si pak může souhru a svůj primo part 
trénovat každý den v pohodlí domova . 
Ušetří Vám to i mnoho času při kore-
petování . Sólistovi pošlete pracovní 
klavírní podklad a on si cvičí s nahráv-
kou . Pak se jen párkrát sejdete a máte 
nacvičeno .

Nahrávám své žáky i při výuce . Lépe 
se pak odstraňují chyby, když se žák 
sám slyší, co dělá špatně .

Tuner Lite by Plussad

Skvělá chromatická ladička v zaří-
zení Apple . Rozsah ladění tónu a1 od 
380 Hz do 480 Hz, ručička ukazuje 
s přesností 1 centu . Funguje i v hlubo-
kých polohách a diskantu .

Virtuoso

Na tabletech Apple je to jedna z nej-
lepších simulací klaviatury . Potřebuje-
te-li si přehrát krátký motivek skladby, 
abyste věděli, jak zní, máte zde mož-
nost . Lze nastavit rozsah klaviatury, po-
čet kláves na displeji, můžou dokonce 
hrát i dva hráči současně . Na iPhonu 
požívám alternativu Real Piano .

Memopad

Pokud potřebujete žákovi něco vy-
světlit - napsat či nakreslit a nemáte 
po ruce papír a tužku, můžete na svém 
iPadu využít tuto báječnou aplikaci na 
psaní . Máte k dispozici různé druhy 
tužek a barev, a když stránku popíšete, 
jednoduše tahem dvou prstů stránku 
otočíte a píšete dál .

SoundHound

Funguje na všech zařízeních - iOS, 
Android i Windows . Jste na koncertě 
nebo jen tak posloucháte hudbu doma 
či v  autě a  rádi byste věděli název 
skladby, kterou slyšíte . Od toho je tady 
aplikace SoundHound, která Vám dá 
okamžitě odpověď na Vaši zvídavost . 
Kromě toho funguje jako přehrávač 
hudby, kde můžete vyhledávat songy 
dle různého nastavení - např .: aktuál-
ní hity, země, latinskoamerická hud-
ba, atd .
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YouTube

Největší internetový server pro sdí-
lení videosouborů . Funguje na všech 
zařízeních . Používám při hodinách, 
když chci žákovi zadanou skladbu 
přehrát, porovnat interpretace různých 
klavíristů a ukázat možnosti, jak sklad-
ba může znít .

Spotify

Obrovské množství hudby na jed-
nom místě . Kompletní playlisty a sin-
gly nejrůznějších interpretů . Rovněž 
funguje na všech zařízeních . Chcete si 
pustit CD svého oblíbeného klavíristy? 
Vše najdete zde .

Odkazy na noty:

Sháníte noty? Existuje velké množ-
ství internetových obchodů, stránek 
a  serverů, kde se dají noty stahovat . 
Uvedu alespoň některé pro inspiraci:

Internetový prohlížeč - ve svém 
internetovém prohlížeči zadáte k vy-
hledání:

název i  autora skladby či písně + 
sheet + pdf . Například “titanicsheet-
pdf ” a potvrdíte enter .

Internetové adresy:

http://mojenoty .cz/intro .html

http://www .imslp .org/

http://notynaklavir .cz/

https://www .easypiano .cz/domains/
easypiano .cz/cs/free-sheet-music

http://pianotte .szm .com/

http://freepianosongs .blogspot .cz/

https://pisnicky-akordy .cz/

http://www .noty-info .net/noty-na-
klavir-ke-stazeni-zdarma .html

http://www .sheetmusicfox .com/
composers .html

http://musicnoteslib .com

http://www .free-scores .com

http://dme .mozarteum .at/DME/
main/index .php?l=2

https://www .notypiesni .sk/

https://www .partitionsdechansons .
com/

https://www .8notes .com/

http://www .sheetmusictrade .com/

Aplikace v iPadu, odkud 
můžete noty rovnou sta-
hovat:
MuseScore Songbook

Vyhledávání podle nástrojů, počtu 
partů, podle skladatele i názvu sklad-
by . Obrovskou výhodou je transpozice 
a možnost si každou skladbu poslech-
nout . V  nastavení lze upravit, kolik 
hlasů najednou uslyšíte a kolik se jich 
na stránce má v notách zobrazit . Z celé 
orchestrální partitury si tedy můžete 
zobrazit i pouze jeden nástroj a  jed-
notlivé party lze uložit, vytisknout či 

poslat e-mailem .

W. A. Mozart Piano Sonata Exc.

Kompletní edice Mozartových sonát 
v digitální kvalitě .

Musica Piano

Naprosto perfektní aplikace, kde na-
jdete všechny skladby pro klavír v ur-
textovém vydání . Všechny skladby je 
možné si i poslechnout .

Musicnotes

Aplikace, alternativa internetového 
serveru www .musicnotes .com

Scribd

Aplikace, alternativa internetového 
serveru www .scribd .com

VSheetMusic

Aplikace, alternativa internetového 
serveru www .virtualsheetmusic .com

https://www.easypiano.cz/domains/easypiano.cz/cs/free-sheet-music
https://www.easypiano.cz/domains/easypiano.cz/cs/free-sheet-music
http://www.noty-info.net/noty-na-klavir-ke-stazeni-zdarma.html
http://www.noty-info.net/noty-na-klavir-ke-stazeni-zdarma.html
https://www.partitionsdechansons.com/
https://www.partitionsdechansons.com/
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Časopisy a odborná lite-
ratura

Aplikace pro iPad, informace z kla-
vírního světa, významní klavíristé, 
skladatelé, koncerty, soutěže, atd . Pou-
ze v angličtině .

InternationalPiano

Pianist

Těším se v dalším čísle Pianissima 
na shledanou . :-)

Štěpán Slavík

Autor rubriky BcA. Štěpán Slavík studo-
val hru na klavír na plzeňské konzer-
vatoři a na JAMU v Brně. Působí jako 
klavírista, korepetitor a  učitel hudby 
na ZUŠ B. Smetany v  Plzni a  na ZUŠ 
Holýšov.
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Na tvorbě 1. čísla 4. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli:

autoři článků:
Mgr. Alena Běťáková, BcA. Monika Czajkowská, MgA. Martin Fišl, BcA. Zuzana Hančilová, Mgr. Lukáš Hrubeš, Mgr. Věra 
Chmelová, Ph.D., BcA. Daniel Jun, BcA. Martina Krausová, BcA. Anna – Adéla Ludvíčková, BcA. Tereza Plešáková, 
Mgr. BcA. Miroslava Raková, BcA. Štěpán Slavík, Mgr. Bc. Marie Sobotková, MgA. Vít Trumpeš, MgA. Viktor Vojnovič, 
BcA. Petra Zíková
grafická úprava: David Rak
korektury textů: Mgr. Jana Lišková Kvochová, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., Mgr. Romana Olivíková, Mgr. BcA. Miroslava 
Raková
soutěže a propagace pp: BcA. Radka Hajšelová
hlavní poradce a odborná pomoc: prof. MgA. Alena Vlasáková

Fotografie na titulní straně: Žáci ZUŠ Jedovnice vystoupili 16. 12. 2017 v MC JAMU v rámci přednášky své paní učitelky 
MgA. Radky Hreňové

Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: www.pianissimo.cz

Uzávěrka 2. čísla 4. ročníku časopisu Pianissimo je 31. března 2018

Kontaktní emailová adresa do redakce pp: rakova.m@pianissimo.cz

Prof. Alena Vlasáková představila nové notové 
materiály z knihovny Metodického centra

MgA. Radka Hreňová připravila spolu se svými žáky před-
nášku „Improvizační prvky v klavírní výuce dětí s praktickými 

ukázkami“

Žáci Mgr. Věry Chmelové, Ph.D. se představili ve vánoční 
improvizační pohádce „Narodil se Ježíšek“

Jedním ze žáků MgA. Martina Fišla, kteří vystoupili 
na koncertě v Metodickém centru, byl Martin Bajer

Předvánoční setkání v Metodickém centru 16. prosince 2017

www.pianissimo.cz
mailto:rakova.m%40pianissimo.cz

