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ABSTRAKT

Tato  bakalářská  práce  je  zaměřena  na  základní  principy jazzové  improvizace  a 

jejich využití ve výuce hry na hudební nástroj. Kromě vybraných metodických koncepcí a 

návrhu metodického postupu nácviku jazzové improvizace obsahuje práce rovněž přehled 

vývojových stylů  jazzové hudby a  její  základní  charakteristické  znaky,  stejně  tak  jako 

základní poznatky z oblasti hudební teorie uplatňované v jazzové hře. Značná část  této 

práce je věnována také blues, které je jedním ze základních pilířů jazzové hudby.

KLÍČOVÁ SLOVA

Jazzová  hudba,  improvizace,  blues,  rytmus,  frázování,  harmonická  progrese, 

metodická koncepce
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ABSTRACT

This  bachelor  thesis  deals  with  basic  principles  of  jazz  improvisation  and their 

practical use within a musical instrument lesson. Besides selected methodical approaches 

and  the  author's  methodical  conception  of  jazz  improvisation  practice,  the  thesis  also 

outlines the evolution of jazz music, its main characteristics as well as the basic issues 

from the field of music theory applied within a jazz performance. Considerable part of the 

thesis deals with blues, which is one of the elementary pillars of jazz music.

KEYWORDS

Jazz music, improvisation, blues, rhythm, phrasing, chord progression, methodical 

conception
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Úvod

Hlavní motivací ke zpracování tématu týkajícího se jazzové improvizace a jejích 

základních principů byl nejen můj osobní zájem o zmíněný hudební žánr, ale také moje 

vlastní  zkušenost  s  jazzovou improvizací  v  praxi.  Tato  zkušenost  mi  pomohla  nejen  k 

poznání základních improvizačních principů v hudbě, ale zároveň jsem díky ní pochopila i 

řadu principů z oblasti hudební teorie. Jazzovou improvizaci tedy vnímám jako podpůrný 

výukový prostředek s potenciálem posílit celkové hudební vzdělání žáků, a proto jsem se 

rozhodla vypracovat práci zaměřenou na toto téma.

Oblast jazzové hudby nabízí velice široké pole působnosti, v němž se uplatní nejen 

vysoce profesionální hráči, ale rovněž amatérští muzikanti. Ačkoliv se tedy může zdát, že 

interpretace jazzové hudby náleží pouze školeným, technicky vyspělým hráčům, díky své 

rozmanitosti poskytuje tento žánr prostor i pro méně zdatné hráče, kteří v rámci něhož 

mohou  uplatnit  a  rozvíjet  své  hudební  cítění  a  nadání.  Pokud  tedy  chceme  začít  s 

improvizací,  jazzová hudba (zejména její  vývojově starší  formy) se nabízí  jako ideální 

„startovní čára“ pro rozvoj našich improvizačních dovedností, v rámci nichž můžeme nejen 

rozvíjet svoji technickou zdatnost, ale zároveň také posilovat své povědomí o harmonicko-

melodických  vztazích  v  hudbě.  Kromě  své  přehledné  a  často  relativně  jednoduché 

harmonické  a  formální  struktuře,  která  se  opírá  o  základní  harmonické  principy  a 

periodické  členění,  disponuje  jazzová  hudba  také  jistou  dávkou  hravosti  a  výrazové 

pestrosti.  Osvojováním základních principů jazzové improvizace tudíž můžeme zároveň 

podporovat naši celkovou orientaci v hudebně-teoretické oblasti a uplatnit též svoji vlastní 

tvořivost. Smyslem této práce je tedy poukázat na tento potenciál jazzové hudby a jeho 

využití ve výuce hry na hudební nástroj.

Práce je rozdělena do šesti  kapitol.  Úvodní kapitola  nabízí  přehled jednotlivých 

vývojových  stylů  jazzové  hudby  a  jejích  předchůdců.  Druhá  kapitola  je  zaměřena  na 

základní  charakteristické  znaky  jazzové  hudby  z  oblasti  metrorytmiky,  frázování  a 

artikulace, formy, melodiky a harmonie. Třetí kapitola je věnována základní hudební formě 

jazzové hudby – blues. V rámci této kapitoly se můžeme dozvědět více o vývoji této formy 

a jejích specifických znacích z oblasti harmonie, melodiky či výrazového obsahu. Čtvrtá 

kapitola je zaměřena na improvizaci a její základní principy uplatňované v jazzové hudbě. 

Součástí této kapitoly je rovněž nastínění základních hudebně-teoretických poznatků, jako 

jsou intervaly, akordy či stupnice a jejich souvislost s jazzovou improvizační praxí. Pátá 
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kapitola nabízí  konkrétní metodické přístupy k nácviku jazzové improvizace vybraných 

zahraničních autorů, jako je Jamey Aebersold nebo Joe Venuti. V poslední kapitole této 

práce  je  pak  předložen  metodický  návrh  postupu  nácviku  jazzové  improvizace 

vypracovaný  na  základě  teoretických  poznatků,  vybraných  zahraničních  koncepcí  a 

vlastních zkušeností získaných nejen v průběhu posledních let, ale také v počátcích svého 

seznamování se s jazzovou improvizací, za něž vděčím zejména Jiřímu Masáčkovi.

Co se týče použitých informačních zdrojů, při vypracování teoretické části jsem 

vycházela  převážně z  následujících publikací: Enycklopedie jazzu a moderní  populární  

hudby (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980), Panoráma jazzu (Dorůžka, 1990) a 

Piano  v  jazzu (Šolc,  Verberger  1966).  V menší  míře  jsem pak  využila  i  další  zdroje 

uvedené na konci práce, jako např.  Pověry a problémy jazzu (Rychlík, 1959) nebo Co je  

blues? (Wald, 2014). Vzhledem k tomu, že jsem tyto zdroje využívala k vytvoření jakési 

sumarizace obsahující obecně platná fakta, která se do značné míry v rámci jednotlivých 

publikací  překrývají,  dovolila  jsem  si  odkazy  ke  konkrétním  autorům  uvést  pouze  v 

případech, kdy jsem informace čerpala ve větší míře pouze z jedné konkrétní publikace.
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1 Vývoj jazzové hudby

Vývojový  proces  jazzové  hudby  započal  v  USA na  přelomu  19.  a  20.  stol.  a 

zaznamenal řadu fází, které se podílely na jeho formování. Jazzová hudba často reagovala 

na  aktuální,  zejména sociálně-politickou  situaci  v  dané  oblasti.  Proto  se  její  podoba a 

funkce s postupným vývojem často měnily. Zejména od 2. poloviny 20. století můžeme 

zaznamenat  řadu  experimentálních  hnutí  na  poli  jazzového  umění.  Z  chronologického 

hlediska můžeme tento hudební žánr rozdělit do následujících etap:

• Neworleanský styl

• Chicagský styl

• Harlemský styl

• Swing

• Revivalismus

• Bebop

• Cool jazz, west coast jazz, hard bop

• Free jazz

Ještě předtím, než přistoupíme k charakteristice jednotlivých etap, bychom se však 

měli nejdříve zaměřit na fázi, která tomuto vývojovému procesu předcházela.

1.1 Předchůdci jazzové hudby – work song, spirituál, minstrelská 
představení, ragtime

Jedním ze základních zdrojů jazzové hudby byl afroamerický folklór. Počátky, které 

předcházely celému vývoji jazzové hudby, je tedy třeba hledat v době, kdy docházelo k 

mísení africké a americké kultury. Prvotním impulsem této syntézy byla deportace otroků z 

Afriky na americký kontinent v první polovině 17. století. Společně s otroky se tak dostaly 

na americkou půdu i zvyky a tradice černošského obyvatelstva, které se začaly postupně 

prolínat s domácí kulturou.
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Jednou ze zásadních složek africké kultury byla i hudba, která představovala veliké 

rozptýlení v nelehkém životě černošského obyvatelstva,  často odkázaného sloužit  svým 

otrokářům v krutých podmínkách. A nejen to – hudba rovněž usnadňovala otrokům práci 

na plantážích. Díky svým písním, označovaných jako tzv. work songy, mohli otroci nejen 

udržovat společný pracovní rytmus, ale také jim sloužily jako komunikační prostředek ke 

sdělování tajných vzkazů (Šolc, Verberger 1966)

Kromě  těchto  work  songů  vznikaly  v  komunitách  afrického  obyvatelstva  také 

černošské spirituály. Jednalo se o jednoduché sborové duchovní písně, které otroci zpívali 

při společných náboženských shromážděních. Náboženství hrálo důležitou roli v životech 

otroků, a proto můžeme zaznamenat v jejich hudební kultuře také vliv křesťanské církevní 

hudby (Šolc,  Verberger  1966).  Základem černošského spirituálu  byl  bělošský spirituál, 

který vznikal zhruba v letech 1810 – 1820 v Kentucky (Matzner, Poledňák, Wasserberger a 

kol. 1980). Tyto bělošské církevní zpěvy si však otroci začali přizpůsobovat svým vlastním 

tradicím a představám, v důsledku čehož postupně vznikaly černošské spirituály ovlivněné 

africkou lidovou hudbou. Typickým znakem těchto písní je responsoriální forma přednesu 

typu  zvolání-odpověď,  stejně  tak  jako  její  rytmická  složka  založená  na  zvýrazňování 

čtyřdobého beatu pomocí tleskání, dupání či hrou na primitivní bicí nástroje.

Černošská  hudba  se  však  neprovozovala  jen  a  pouze  v  komunitách  afrického 

obyvatelstva. Postupem času začali i původní obyvatelé amerického kontinentu přejímat 

hudební  a  taneční  tradice  těchto  komunit.  Důkazem  tohoto  vzájemného  prolínání 

kulturních  zvyklostí  jsou  tzv.  minstrelská  představení,  která  se  začala  rozšiřovat  po 

Americe  kolem r.  1828  (Matzner,  Poledňák,  Wasserberger  a  kol.  1980).  Jednalo  se  o 

specifický druh kabaretního umění a zábavného divadla v podání potulných umělců bílé 

pleti, kteří se snažili skrze hudbu, tanec, či klauniády karikaturně napodobovat černošské 

obyvatelstvo. Při svých vystoupeních si dokonce barvili tváře načerno, což bylo jedním z 

charakteristických rysů těchto kočovných umělců. Minstrelská představení se stala velmi 

oblíbeným druhem zábavy nejen v Americe, ale i v Evropě a jejich éra vyvrcholila těsně 

před občanskou válkou. Řada souborů se postupně profesionalizovala a po skončení války 

začali pronikat mezi minstrelské umělce dokonce i černošští  obyvatelé.  Z tohoto druhu 

umění  pak vykrystalizoval  v 90.  letech 19.  století  nový typ hudebního stylu – ragtime 

(Dorůžka, 1990).

Ragtime je označení pro specifický způsob klavírní hry, respektive pro určitý druh 
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skladby,  jejímž výrazným rysem je  synkopický rytmus  v melodii  spolu  s  pravidelným 

basovým doprovodem převážně ve čtyřdobém metru. Rytmická složka ragtimu tedy opět 

vychází  z  afrických tradic,  zatímco jeho forma a harmonie vychází z hudebních tradic 

evropských. Skladby ve stylu ragtimu jsou hudbou komponovanou, stále ještě bez podílu 

improvizační složky. Původně se ragtime omezoval pouze na klavírní hru, později však 

pronikl i do orchestrální praxe. Jedním z čelních představitelů tohoto stylu byl americký 

skladatel Scott Joplin. Od ragtimu už se pak dostáváme k období, ve kterém započal vývoj 

jazzové epochy.

1.2 New Orleans – kolébka jazzu

 Důležitým  historickým  mezníkem,  který  tento  vývoj  nastartoval,  bylo  zrušení 

otroctví  v  r.  1863 a  ukončení  americké občanské  války v r.  1865 (Matzner,  Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980). Osvobození otroci se díky tomu začali přesouvat z plantáží do 

městských center. Nejvýznamnějším z těchto center bylo hlavní město státu Louisiana – 

New  Orleans.  Toto  hospodářské  i  společenské  středisko  bylo  typické  nejen  svým 

různorodým národnostním složením,  ale  rovněž  jistou mírou svobody a  tolerance  vůči 

jednotlivým  rasám  a  kulturám.  Díky  tomu  zde  mohlo  opět  docházet  k  výraznému 

střetávání  afroamerických  a  evropských kulturních  vlivů,  v  důsledku čehož se  pomalu 

začal rodit na přelomu 19. a 20. století první jazzový styl. Kolébkou jazzu se tedy pro 

většinu badatelů stal New Orleans.

Ranou formou tohoto neworleanského stylu byl tzv.  marching jazz (pochodový 

jazz).  Jednalo  se  o  jakýsi  druh  zábavné  hudby,  který  se  hrál  zejména  při  různých 

společenských  událostech,  jako  byly  pouliční  přehlídky,  karnevaly,  pikniky  či  pohřby. 

Interprety této  neworleanské  hudby byly převážně  menší  dechové  soubory ve  složení: 

klarinet,  kornet,  trombón,  piano,  banjo,  kontrabas  a  bicí  nástroje  (původně  i  housle). 

Interpretační umění těchto souborů spočívalo spíše v lidovém projevu a muzikalitě než ve 

virtuositě  jednotlivých  hráčů.  Repertoár  těchto  ansámblů  byl  do  veliké  míry  ovlivněn 

evropskou (klasickou)  hudbou,  avšak objevovaly se zde i  černošské  spirituály a  blues. 

Harmonická  složka  neworleanského  jazzu  byla  založena  na  hlavních  harmonických 

funkcích,  často  s  přidanou  velkou  sextou  u  tónického  a  subdominantního  akordu. 
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Základem  rytmického  doprovodu  bylo  jednoduché,  pochodové  twobeatové  metrum  s 

akcenty na  1.  a  3.  době.  Jedním z  nejtypičtějších  rysů  neworleanského stylu  však  byl 

kolektivní  princip  improvizace.  Významnými  interprety  této  hudby  byli  např.  Buddy 

Bolden či Bunk Johnson (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980).

1.3 Chicagský styl

V  souvislosti  s  chicagským  stylem  je  třeba  nejprve  zmínit  pojem  dixieland. 

Původně  byl  tímto  termínem označován  New Orleans,  později  americký  Jih  (Rychlík, 

1959). V jazzové terminologii se toto označení používá zejména pro bělošské soubory z 

počátku 20. století, které imitovaly černošskou jazzovou hudbu. Jedním z nejznámějších 

dixielandových  jazzbandů  byl  Original  Dixieland  Jazz  Band.  Ten  byl  zároveň  prvním 

souborem, který pořídil gramofonovou nahrávku.

Na počátku 20. století, zejména pak po vstupu USA do 1. světové války v r. 1917, 

zamířila  veliká  část  hudebníků z  New Orleans  na  sever.  Těžiště  jazzové hudby se  tak 

přesunulo do Chicaga, kde se díky syntéze neworleanského černošského jazzu a dixielandu 

zrodil  nový,  tzv.  chicagský  styl.  Pro  chicagský  styl  je  charakteristický  odklon  od 

kolektivní improvizace a naopak zdůrazňování sólistických výstupů. S tím souvisí i vyšší 

stupeň improvizačního umění jednotlivých hráčů tohoto stylu. Důležitou roli zde hrálo také 

psané aranžmá. Chicagský styl přinesl rovněž rozšíření instrumentálních souborů o různé 

druhy saxofonů. Pokud jde o rytmus, ten byl obdobný jako v dixielandu, tzn. ve 4/4 metru 

s  akcenty  na  2.  a  4.  dobu.  Významným  představitelem  tohoto  směru  byl  např.  Bix 

Beiderbecke a  jeho The Wolverine  Orchestra  (Matzner,  Poledňák,  Wasserberger  a  kol. 

1980).

1.4 Harlemský styl

Dalším  významným  střediskem  jazzové  hudební  produkce  byl  New  York, 

konkrétně  jeho  černošská  čtvrť  Harlem.  Ta  se  stala  místem,  kde  postupným vývojem 

vykrystalizoval  v  průběhu 20.  let  20.  století  další  specifický  směr  jazzové hudby,  tzv. 

harlemský styl. V té době se již začaly na jazzové scéně formovat větší orchestry, které 
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předznamenávaly nástup swingové éry. Mezi předními kapelníky těchto orchestrů vynikali 

zejména Fletcher Henderson, Paul Whiteman či Duke Ellington.

Současně s rozmachem těchto jazzových orchestrů zaznamenala 20. léta rovněž éru 

klasického blues a  boogie-woogie stylu,  který byl typický zejména svým pravidelným 

osminovým  basovým  doprovodem.  Z  nejvýznamnějších  interpretů  této  doby  můžeme 

jmenovat  např.  bluesové zpěvačky,  jako byly Ma Rainey,  Bessie  Smith  či  Ida Cox.  Z 

klavíristů  boogie-woogie  stylu  bychom  mohli  zmínit  např.  Jamese  P.  Johnsona,  Arta 

Tatuma či Clarence Smitha. Neméně významnou roli v hudebním životě Harlemu hrála 

také revuální divadla, díky nimž se dostala černošská hudba do povědomí široké veřejnosti.

1.5 Swing

Harlemské orchestry připravily půdu pro další fázi jazzové hudby, kterou byla ve 

30. letech 20. století éra tzv. swing music. Symbolem této éry se staly jazzové big bandy, 

které si získaly velikou popularitu u širokého obecenstva nejen v Americe, ale i v Evropě. 

Tyto orchestry hrály zejména hudbu k tanci a staly se tak důležitou součástí tehdejšího 

zábavního průmyslu. Swingová éra je tedy charakteristická jistou komercionalizací jazzové 

hudby.

Zároveň však tato hudba přinesla řadu nových impulsů. Mezi ně patří např. riffová 

technika  ansámblové  hry,  zahuštění  harmonie  v  důsledku  rozšíření  sekce  melodických 

nástrojů  či  basový  doprovod  –  tzv.  walking  bass –  založený  na  rozkladu  akordů  ve 

čtvrťových hodnotách. Preciznost a vyšší míra kultivovanosti jednotlivých sekcí orchestru 

byla dalším charakteristickým znakem této éry. S tím souvisí i větší technická vyspělost 

hráčů, kterou swingová hudba vyžadovala. Pokud bychom chtěli jmenovat nejvýznamnější 

kapelníky té doby, určitě bychom neměli opomenout jména jako Benny Goodman, Count 

Basie, Woody Herman či Glenn Miller.

Vedle tanečních orchestrů však působila v této době také řada menších souborů, 

které provozovaly svoji hudbu spíše v malých, neformálních prostorách hudebních klubů. 

Zde  měli  muzikanti  větší  možnosti  rozvoje  zejména  svých  improvizačních  technik  a 

koncepcí.
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1.6 Revivalismus

Na přelomu 30. a 40. let 20. století zaznamenal vývojový proces jazzové hudby 

období, ve kterém začal stoupat zájem o znovuoživení původního tradičního jazzu, a to 

zejména  dixielandu  a  neworleanského  jazzu.  Tuto  vlnu  jakési  renesance  podnítili  jak 

sběratelé a kritici,  tak i  amatérští  muzikanti  a intelektuálové z řad fanoušků tradičního 

jazzu. Jejich snahy oživit tuto hudbu se projevovaly např. sběrem památek, objevováním 

hudebníků  tehdejší  éry  či  vydáváním  původních  nahrávek  a  memoárové  literatury 

(Matzner,  Poledňák,  Wasserberger  a  kol.  1980).  Vedle  této  osvěty  zde  samozřejmě 

fungovaly soubory,  které  se snažily napodobovat  původní interprety tradičního jazzu.  I 

přestože se tyto tendence jazzového revivalismu zrodily v Americe, většího ohlasu se však 

dočkaly spíše v poválečné Evropě (Dorůžka, 1990).

1.7 Bebop

Zlomové období ve vývoji jazzové hudby přišlo s počátkem 40. let 20. století. Do té 

doby byl jazz považován spíše za hudbu z oblasti zábavy. S nástupem  bebopu se však 

objevil  zcela  nový  způsob  hudebního  projevu,  který  odstartoval  éru  moderního  jazzu. 

Tento nový hudební směr byl do značné míry ovlivněn tehdejší sociálně-politickou situací. 

Černošské obyvatelstvo se cítilo býti exkomunikováno ze společnosti,  na což reagovalo 

vědomým odklonem od bělošské kultury. Průkopníky bebopového stylu tedy byli černošští 

hráči, a to převážně odchovanci swingových big bandů, avšak postupem času si tento styl 

získal pozornost i bílých muzikantů.

Bebop   přinesl  řadu  novinek.  Obecně  vzato  byla  tato  hudba  charakteristická 

komplikovanější  hudební  strukturou.  Harmonie  se  začala  čím dál  tím více  zahušťovat. 

Běžné bylo např. užívání  alterovaných akordů. Tonálnost se začala vytrácet. V melodice 

docházelo k narušování frází. Melodická linka byla rozdrobena do jakýchsi skupinek not, a 

to pokud možno o co nejmenších rytmických hodnotách. Zásadní změny se týkaly také 

rytmu,  který  se  v  bebopové  hudbě  vyskytoval  spíše  latentně.  Čtyřdobý  puls  zanikal, 

přičemž rytmická  skupina  zajišťovala  doprovod prostřednictvím nepravidelně  sázených 

akordů. Tempo skladeb se pohybovalo spíše v extrémních polohách škály – velmi rychlé či 
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naopak velmi pomalé. V důsledku toho se opět zvedaly nároky na technické dovednosti 

hráčů. Typickým bebopovým souborem bylo kvinteto ve složení: trumpeta, saxofon, klavír, 

kontrabas,  bicí.   Avšak  ve  druhé  polovině  40.  let  se  bebop  uchytil  i  na  poli  hudební 

produkce  velkých  orchestrů.  Mezi  nejvýznamnější  představitele  tohoto  směru  patřili 

Charlie Parker, Dizzy Gillespie a Thelonious Monk.

1.8 Cool jazz, west coast jazz, hard bop

Dalším vývojovým stupněm moderního jazzu byl tzv. cool jazz, který se objevil na 

přelomu 40. a 50. let 20. století jako reakce na silně expresivní bop. Na rozdíl od bebopu 

byla  hudba  cool  jazzu  uměřené  a  střízlivé  povahy.  Jednalo  se  o  uhlazený,  vyrovnaný, 

prokomponovaný, racionálně zaměřený jazz.  Tempo se zklidnilo,  dynamické rozdíly se 

potlačily,  frázování  bylo  plynulejší  a  výrazově  barevný  tón  ustoupil  jemnějšímu  a 

kultivovanějšímu  zvuku.  Zásadní  změny  tedy  nastaly  zejména  ve  výrazovém  projevu. 

Avšak  ke  značným  změnám  došlo  také  v  oblasti  tematicko-motivické  práce.  Ta  byla 

ovlivněna  skladebnými  technikami  evropské  hudby.  Melodika  se  opírala  o  tematickou 

celistvost. Na rozdíl od chromaticky vedené melodické linky v bebopové hudbě byl v cool 

jazzu kladen důraz na diatoniku. V oblasti harmonie a rytmu cool jazz v zásadě navazoval 

na bopové tradice. Z významných interpretů cool jazzu jmenujme např. Lestera Younga, 

Lennieho Tristano či Stana Getze.

V první polovině 50. let se pak objevila modifikovaná verze cool jazzu – tzv. west 

coast jazz. Ten byl typický zejména svým koncertantním rázem. Opět se zde tedy ozýval 

jistý vliv evropské artificiální hudby. S tím souviselo i obohacování souborů o nástroje 

evropského  klasického  orchestru  jako  byl  lesní  roh,  flétna,  hoboj,  anglický  roh  či 

violoncello.  Společným znakem řady  špičkových  interpretů  west  coast  jazzu  bylo  též 

klasické vzdělání. Nejvýznamnějšími z nich byli Dave Brubeck, Gerry Mulligan nebo Chet 

Baker (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980).

Jako reakce na chladný cool jazz a akademicky pojatý west coast jazz se zrodil 

počátkem druhé poloviny 50. let na východě USA tzv. hard bop, rovněž zvaný east coast 

jazz. Ten navazoval na tvůrčí ideje bopu a vracel se tak opět k afroamerické tradici jazzu. 

Expresivita  a  vitalita  byla  tedy pro  tento  směr  typická.  Do  popředí  se  také  dostávala 
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improvizace.  Významnými  hráči  hard  bopu  byli  např.  Art  Blakey,  Clifford  Brown  či 

Horace Silver (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980).

1.9 Free jazz

Na rozhraní 50. a 60. let se pak objevila experimentální forma avantgardního jazzu, 

tzv. free jazz. Tento směr výrazně narušil evropský systém organizace tónového materiálu 

a přinesl tak zcela nový přístup k jazzové interpretaci. Zásadní pilíře jazzové hudby jako 

forma,  metrum  či  tonalita  se  začaly  vytrácet.  Harmonický  průběh  skladeb  byl  často 

neurčený. Typické byly rovněž náhlé tempové zvraty. Odklon od bělošských tradic byl v 

této hudbě čím dál tím zřetelnější, což bylo opět  do veliké míry dáno tehdejšími poměry 

ve  společnosti.  Naproti  tomu  však  free-jazzoví  hudebníci  inklinovali  k  exotickým 

hudebním kulturám. Spolu s těmito tendencemi se také začala rozšiřovat zvuková paleta. 

Tón byl čím dál tím více deformován, čehož hráči docílili neobvyklým způsobem hry – 

přefukováním, mluvením do nástroje, změnou nátisku, hrou na klavír pomocí lokte atd. To 

vše bylo doprovázeno zaujatým, silně emocionálním projevem. Významnými interprety 

tohoto slohu byli např. Ornette Coleman, Eric Dolphy či John Coltrane.

S odezníváním vyhraněně free-jazzového hnutí na konci 70. let se vývoj jazzové 

hudby dostal do fáze, kdy začala být jazzová scéna velmi různorodá. Druhou polovinu 20. 

století  tedy  můžeme  charakterizovat  určitou  stylistickou  a  výrazovou  pluralitou,  která 

přinesla řadu směrů, často ovlivněných moderní populární hudbou. Typickým příkladem 

této syntézy byl  jazz rock,  mezi  jehož předními představiteli  dominovali  Miles Davis, 

John McLaughlin nebo Joe Zawinul.
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2 Základní charakteristiky jazzové hudby

Jazzová hudba je specifický druh nonartificiální hudby, jejímž hlavním znakem je 

prolínání  prvků  afroamerických  a  evropských  kultur  a  tradic.  Jak  již  bylo  řečeno  v 

předchozí kapitole, vývoj jazzové hudby prošel několika různými etapami, během nichž se 

formovaly  její  základní  principy  a  charakteristiky.  Tato  specifika  se  týkají  zejména 

několika  oblastí  –  metrorytmiky,  frázování,  práce  s  tónem,  formy,  melodicko-

harmonických postupů a s  ním spojeného principu improvizace.  V průběhu století  se s 

těmito  výrazovými  a  formotvornými  prostředky  nakládalo  různým  způsobem,  a  proto 

můžeme zaznamenat na poli jazzové hudby řadu stylů, o kterých již byla řeč. V následující  

kapitole se tedy zaměříme na výše zmíněné oblasti jazzové hudby a její charakteristické 

znaky.

2.1 Metrorytmika

Metrum a rytmus jsou velice důležité složky, které dávají jazzové hudbě specifický 

ráz. Obě dvě tyto složky spolu úzce souvisí, a proto je třeba v souvislosti s jazzem hovořit 

spíše o metrorytmice (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980). Ta je v jazzové hudbě 

založena na dvou základních principech – principu afrického rytmu a principu evropského 

rytmu.

Základem  afrického  rytmu  je  polyrytmus,  který  spočívá  v  překrývání  několika 

úderových  pásem  v  jednom  okamžiku.  Každé  toto  pásmo  se  skládá  ze  stejně 

akcentovaných úderů, avšak jednotlivá pásma jsou vůči sobě různě posunuta. Jejich doby 

se tedy neshodují, ačkoliv základní pulsace je zde zachována (Dorůžka, 1990). V africké 

hudbě se  tedy nerozlišuje  těžká  a  lehká  doba,  nicméně  pocitově  můžeme vnímat  jisté 

metrické  členění,  jehož  těžiště  se  v  důsledku  překrývání  jednotlivých  pásem posouvá. 

Evropský rytmus je naopak založen na taktové organizaci metrorytmického průběhu, který 

dělí doby na těžké a lehké.

Spojením beatového principu africké hudby a principu taktovací  rytmiky hudby 

evropské pak vznikl specifický metrorytmický systém jazzové hudby (Matzner, Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980). Ten je typický svým pravidelným metrem na jedné straně a 
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posouváním akcentů o nepatrné zlomky na straně druhé. Takovéto kladení úderů mimo 

beat se nazývá off-beat, který je důvodem oné typické rozkolíbané pulsace jazzové hudby.

V souvislosti s off-beatem bychom také měli zmínit termín synkopa. Přísně vzato 

představuje synkopa totéž co off-beat – tedy posunování akcentů o nepatrný metrický úsek. 

Termín synkopa je však příznačnější  pro tradiční evropské hudební názvosloví a slouží 

spíše jako termín pro vyjádření off-beatového rytmu. I z tohoto důvodu můžeme synkopy 

hledat  spíše  v  oblastech  jazzové  hudby s  větším podílem evropských  prvků,  jako  byl 

ragtime, chicagský styl, swing, cool jazz nebo dixieland (Matzner, Poledňák, Wasserberger 

a kol. 1980). Zatímco off-beat tedy vyjadřuje spíše ono charakteristické jazzové cítění a 

frázování, synkopa představuje spíše jeho grafické znázornění v notovém zápise. Pokud 

bychom tedy synkopy interpretovali zcela striktně dle notového zápisu, bez off-beatového 

cítění, postrádal by náš projev typický jazzový nádech.

2.2 Frázování a artikulace

V interpretaci jazzové hudby hraje frázování zásadní roli a podílí se tak velikou 

měrou  na  utváření  typicky  jazzového  charakteru  dané  skladby.  Z  obecného  hlediska 

můžeme frázi zjednodušeně charakterizovat jako krátký, melodický či rytmický úsek, který 

představuje  určitou  hudební  myšlenku.  Frázování  je  pak  způsob  interpretace,  jak  tyto 

jednotlivé hudební myšlenky zřetelně rozlišit, případně navázat jednu na druhou tak, aby 

nedošlo k narušení formové výstavby dané skladby.

Kromě  zachování  této  formální  celistvosti  souvisí  jazzové  frázování  rovněž  s 

artikulací, neboli konkrétním způsobem tvoření jednotlivých tónů, ať už se jedná o jeho 

zabarvení, dynamické odstínění, způsob nasazování či případnou deformaci tónové kvality. 

Tento  způsob  práce  s  tónem  se  s  postupným  vývojem  jazzové  hudby  různě  měnil. 

Specifická artikulace tedy může být spojována jak s jednotlivými etapami vývoje jazzu, tak 

s konkrétními jazzovými interprety.

Problematika jazzového frázování se týká zejména osmin a synkop. Na rozdíl od 

interpretace klasické hudby, u níž se dbá na co nejpravidelnější rozložení osminových not 

do  taktu,  je  jazzové  frázování  typické  zkracováním určitých  not.  Např.  v  případě  čtyř 

osminových not vedle sebe je běžné zkracování 2. a 4. osminy. V notovém zápise je toto 
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zkracování znázorněno většinou formou tečkovaného rytmu (obr. 1-a), triol (obr. 2-b) či 

12/8 taktem (obr. 1-c):

(Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980)

Pro potřeby ansámblové hry byla rovněž zaváděna různá pravidla, díky nimž bylo 

možné  docílit  jednotného  způsobu  frázování  v  rámci  celé  sekce.  Zejména  v  případě 

dechových nástrojů bylo třeba rozlišit měkké či tvrdé nasazení tónů v podobě následujících 

artikulačních znamének:

> měkké nasazení na slabiku „da“

^ tvrdé nasazení na slabiku „ta“

Tato znaménka pak mohou být doplněna dalšími artikulačními znaménky jako např. tenuto, 

staccato, ligatury či akcenty (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980).

Jak už bylo řečeno, s artikulací rovněž souvisí práce s tónem z hlediska výrazu. V 

tomto směru je jazzový projev obohacen o řadu specifických prvků. Ty se týkají především 

již  zmíněné  deformace  tónové  kvality  v  podobě  vibrata,  tremola  či  glissanda 

uplatňovaných zejména u dechových či smyčcových nástrojů. Dalším typickým příkladem 

této  tónové  deformace  může  být  jakási  vokalizace  hudebního  nástroje.  Ta  spočívá  ve 

specifickém způsobu tvorby tónu, jehož výsledkem je zvuk napodobující lidský hlas. V 

jazzové hudbě je takovýto projev, ve kterém nástroje „křičí, vrčí či šeptají“, velice běžný, 

zejména pak v jeho vývojově mladších fázích jako např. free jazz.  Pro dosažení různě 

barevných  tónových  odstínů  používají  také  hráči  (obzvláště  trumpetisti/kornetisti  a 

pozounisti) různá dusítka. Takovýto způsob hry se v jazzu nazývá hot intonace.
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2.3 Forma

Z hudebně-teoretického hlediska může pojem forma nabývat dvojího významu – 

jednak  jako  označení  pro  určitý  řád,  podle  něhož  je  formován  hudební  materiál  v 

kompozičním procesu, a jednak jako určité architektonické schéma dané skladby (Matzner, 

Poledňák, Wasserberger a kol.  1980). V souvislosti s jazzovou hudbou se zaměříme na 

druhý význam tohoto pojmu. Z důvodu praktického využití se kromě toho omezíme pouze 

na základní formální schémata, typická zejména pro tradiční jazz.

Základní složkou formové výstavby jazzové skladby je tzv. chorus, neboli základní 

melodie  skladby,  případně  jeho  improvizované  či  aranžované  obměny (Smolka  a  kol., 

1983). Tyto melodie, též nazývaná témata, mohou mít podobu blues, populární písně či jiné 

speciální  kompozice.  Nejobvyklejším  formálním  schématem  chorusu  bývá  32-taktová 

písňová strofa v podobě aaba. Oddíl b v takto formované skladbě je tzv. bridge (Matzner, 

Poledňák, Wasserberger a kol. 1980). Dále jsou běžná např. schémata typu abab, aa'ba či 

aba'c. Příklady jednotlivých typů chorusu můžeme najít v následujících skladbách:

a) aaba Am I Blue od H. Aksta

b) abab When My Dreamboat Comes Home od D. Franklina

c) aa'ba Careless Love od S. Williamse

d) aba'c I Can't Give You Anything But Love od J. McHugha

Tyto základní chorusy pak mohou být obohaceny o další části jako je intro, verze 

či coda. Intro je krátká, většinou 4- až 8-taktová předehra. Verze je samostatný, zpravidla 

16-taktový  celek,  který  může  mít  funkci  jak  předehry,  tak  mezihry.  Její  melodicko-

harmonický materiál může být obdobný jako u chorusu nebo zcela odlišný. Codou je pak 

míněna několikataktová část, která je připojena k poslednímu chorusu na úplném závěru 

skladby.

Tyto složky tvoří jakýsi základ jazzové skladby. V praktickém provedení pak hraje 

důležitou roli improvizace, která dodává skladbě další rozměr a obohacuje tak její formální 

základ  o  nový  hudební  materiál.  Pokud  bychom tedy  měli  skladbu,  ve  které  by  byly 

obsaženy všechny zmíněné složky – intro/verze, chorus, coda – její provedení by mohlo 

vypadat následovně:
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1) V úvodu zazní předehra v podobě kratšího intra či 16-taktové verze, a to v podání 

některého z harmonických nástrojů jako je např. piano nebo kytara.

2) Po  této  předehře  následuje  chorus,  přičemž  hlavní  melodie  se  ujme  jeden  z 

melodických nástrojů (většinou kornet/trumpeta), popřípadě zpěvačka/zpěvák, a to 

již za doprovodu celé kapely.

3) Po zaznění hlavního tématu se znovu (několikrát) opakuje chorus, avšak tentokrát 

už je melodie chorusu nahrazována improvizovanými sóly jednotlivých hráčů.

4) V závěrečném chorusu pak většinou hrají všechny nástroje dohromady, případně 

zazní ještě jednou hlavní melodie v podání zpěvačky/zpěváka.

5) Tento závěrečný chorus pak může být ještě doplněn již zmíněnou codou.

Výše uvedený postup je pouze názorný příklad toho, jak se s danou formou může v 

praxi  naložit,  a  to  především v  menších  uskupeních,  kde  je  vymezen  větší  prostor  k 

improvizaci  jednotlivých hráčů.  V případě orchestrální  praxe bychom mohli  narazit  na 

formálně  složitější,  prokomponovanější  útvary.  Stejně  tak  bychom  se  mohli  setkat  s 

různými schématickými odchylkami u novějších jazzových stylů jako je progressive jazz či 

cool jazz, které často čerpaly inspiraci v artificiální hudbě.

2.4 Melodika

Melodika  jazzové  a  moderní  populární  hudby  vychází  převážně  z  evropské 

diatoniky a dur-mollové tonality, avšak i v této oblasti se setkáme s vlivy afroamerické 

hudby.  Jedním  takovým  vlivem  bylo  blues  se  svými  typickými  znaky  –  blue  notes, 

bluesové stupnice či určité intervalové postupy (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 

1980). Na tuto problematiku se však zaměříme v samostatné kapitole věnované blues.

Z hlediska formálního uspořádání se melodie standardní populární hudby a  raných 

forem jazzu vyznačují  přehlednou periodicitou  a  pravidelným řazením frází  vytvářející 

jednotný celek. Stejně tak můžeme zaznamenat časté opakování jednotlivých melodických 

nebo rytmických motivů a sekvencí (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980).

Co  se  týče  intervalové  stavby  v  oblasti  melodiky  standardní  populární  hudby, 
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nejčetnější  zastoupení  představují  „zpěvné“  intervaly  malého  rozpětí  –  velká  a  malá 

sekunda a velká a malá tercie. Na těchto intervalech je založena také řada známých motivů, 

které  jsou pro oblast  této hudby typické.  V souvislosti  s  intervaly je třeba také zmínit 

chromatické  postupy,  ke  kterým  se  jazzová  hudba  rovněž  uchyluje,  zejména  pak  v 

novějších  stylech  tohoto  žánru  (Matzner,  Poledňák,  Wasserberger  a  kol.  1980). 

Chromatické postupy se také velice hojně využívají v basovém doprovodu v rámci tzv. 

kráčejícího basu, v němž zajišťují určitou plynulost v propojování jednotlivých akordů.

Dalším zvláštním rysem jazzové melodiky je její rytmické uspořádání vycházející z 

mezirázově  posunutého  rytmu  –  off  beatu,  o  kterém  již  byla  řeč  v  souvislosti  s 

metrorytmikou.

Vedle výše zmíněných charakteristik je však jazzová melodika obohacena ještě o 

další specifika, která jsou dána zejména různými dispozicemi konkrétních nástrojů. Každý 

nástroj nabízí jiné technické a výrazové možnosti, což do jisté míry podmiňuje charakter 

melodické linky.

2.5 Harmonie

Jazzová hudba, stejně jako další hudební projevy nonartificiální hudby, vychází z 

evropského principu funkčně harmonického cítění (Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 

1980). Úplným základem jazzové harmonie jsou tedy hlavní harmonické funkce – tónika, 

subdominanta a  dominanta.  Zastoupení pouze těchto základních harmonických funkcí 

můžeme najít např. v blues či ve skladbách starší jazzové hudby – např. písničky jako je 

Down By the Riverside  nebo When the Saints Go Marching In jsou ve své nejjednodušší 

podobě založené pouze na tónice, subdominantě a dominantě.

Ve skutečnosti se však v jazzu uplatňují samozřejmě i další harmonické funkce, a to 

zejména  mollové  stupně  –  II.  a  VI.  Postupným vývojem totiž  docházelo  k  značnému 

obohacování jednoduchých harmonických schémat, která byla typická především pro starší 

jazzovou hudbu. Již s nástupem swingu se začala harmonie „zahušťovat“ o další přidané 

tóny (sexty, nony), což bylo dané také rozšiřováním nástrojových sekcí v té době. Toto 

„zahušťování“  harmonie  a  užívání  nových  harmonických  postupů  se  pak  ještě 

vystupňovalo  v  období  bebopu.  Avšak  pro  potřeby  praktického  využití  základních 
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poznatků o jazzové harmonii se opět omezíme pouze na nejběžnější harmonické progrese, 

které nám poslouží při osvojování improvizačních dovedností. Znalost těchto schémat je v 

jazzové hudební praxi klíčová, a to nejen pro lepší orientaci ve formě dané skladby, ale 

rovněž pro improvizační techniky.

Jak  už  bylo  zmíněno  výše,  základním  formotvorným  principem  nonartificiální 

hudby (a tedy i jazzu) je tonální  kadence – T-S-D-T. Rozšířením této kadence získáme 

další varianty. Nejjednodušší formou takového rozšíření je kadence obohacena o mollový 

septakord (kvintakord) na II.  stupni místo subdominanty – I-II-V-I (Matzner, Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980). Pokud bychom tedy měli skladbu např. v tónině F dur, kadence 

by vypadala následovně: F-Gm-C7-F.

Jednou z nejrozšířenějších forem je pak varianta této kadence rozšířená o mollový 

septakord na VI. stupni – I-VI-II-V-I. Tuto kadenci bychom mohli najít např. v populární 

skladbě Blue Moon.

Dalším, velice často užívaným spojem je harmonický postup vedený chromaticky 

pomocí  průchodného  (zmenšeného)  akordu  od  I.  stupně  ke  II.  stupni  a  dále  pak  na 

dominantu.  Schéma  takové  progrese  by  mohlo  vypadat  takto:  I-I#dim-II-V.  Obdobnou 

variantou je pak postup od I. stupně ke II. stupni přes zmenšený akord I. stupně: I-Idim-II-V.

Velice důležitou akordickou progresí je rovněž sled mimotonálních dominant, které 

směřují k tónice. V rámci skladby se tento sled hojně využívá zejména v části zvaný bridge 

– oddíl  b v písňové formě  aaba.  Tyto sledy mohou být různě dlouhé,  avšak v případě 

těchto b oddílů se většinou jedná o sled čtyř mimotonálních dominant. V tónině F dur by 

takovýto postup vypadal následovně: A7-D7-G7-C7 ---> F. Typickým příkladem skladby s 

touto harmonickou progresí v jejím b oddílu je I Got Rhythm od G. Gerschwina.

Stejně tak, jako je důležitá znalost kvart-kvintových vztahů pro jazzovou hudební 

praxi,  je  rovněž  velice  nezbytným předpokladem znalost  mollových  kadencí.  Ty se  v 

jazzových  skladbách  vyskytují  velice  často,  a  to  především v  paralelním  vztahu  vůči 

tónice,  tzn.  na  VI.  stupni.  V  takových  případech  většinou  předchází  VI.  stupni  jeho 

dominanta. Tyto vztahy můžeme pozorovat např. ve skladbě Georgia On My Mind.

– – – – – 
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Výše zmíněné charakteristiky jazzové hudby tedy nasvědčují  tomu, že má tento 

hudební žánr z pedagogického hlediska poměrně výrazný potenciál k rozvoji hudebního 

cítění žáků. Nejen že se jedná o hudbu velice rytmickou, zpěvnou a výrazově pestrou, ale 

rovněž je to hudba, která disponuje určitou formální přehledností a periodicitou, díky níž si 

mohou žáci osvojit základní poznatky v oblasti frázování a formálního členění skladby. 

Kromě toho je tradiční jazz poměrně jednoduchý a přehledný z hlediska harmonického 

průběhu, v němž se hojně uplatňují základní harmonické vztahy, a proto můžeme jazzovou 

hudbu (přinejmenším její starší formy) považovat za vhodný materiál k výuce základních 

poznatků z oblasti harmonie.
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3 Blues

Pokud bychom chtěli jmenovat jeden z nejzásadnějších činitelů, které se podílely na 

formování  jazzové  hudby,  pak  by  to  určitě  bylo  právě  blues.  Blues  jakožto  velmi 

specifický hudební projev, ve kterém se snoubí jak africké, tak evropské hudební tradice, je 

podstatou  onoho  jazzového  charakteru  hudby,  který  dělá  jazz  jazzem.  V souvislosti  s 

improvizací (zejména pokud jde o její základní principy) je role blues naprosto klíčová, a 

proto se zaměříme na toto téma v samostatné kapitole.

3.1 Vývoj blues

Z hudebního hlediska můžeme blues charakterizovat jako sólový vokální  projev 

afroamerického folklóru,  ze  kterého postupným vývojem vznikla  pevná hudební  forma 

nejen vokálního, ale i instrumentálního (popřípadě vokálně-instrumentálního) charakteru. 

Předchůdcem blues byly sólové, vokálně-improvizované halekačky, které si otroci zpívali 

při práci během dlouhých, úmorných dnů na plantážích. Jak již bylo řečeno, tyto tzv. work 

songy  sloužily  nejen  k  udávání  stejného  pracovního  rytmu,  ale  rovněž  jako  tajný 

dorozumívací  prostředek  ke  vzájemné  komunikaci.  Odtud  pramení  jeden  z  typických 

znaků blues, kterým je responsoriální způsob projevu. Z těchto plantážních popěvků pak 

po skončení  občanské války v r.  1865 postupně vykrystalizovala hudební  forma zvaná 

blues.

První vývojovou etapou blues bylo venkovské blues – tzv.  country blues. V této 

formě blues  převažovaly ještě  africké  prvky –  formální  neurčitost,  nepravidelné  fráze, 

harmonická statičnost a specifický způsob vokálního projevu v podobě glissand, falsetu, 

growl efektů atd. Vývojově vyšším stádiem country blues byl tzv. texaský styl, ve kterém 

už byly patrné jisté známky bělošského folklóru – ohebnější  melodika,  organizovanost, 

propracovaný  doprovod  (Matzner,  Poledňák,  Wasserberger  a  kol.  1980).  Typickým 

doprovodným nástrojem blues bylo banjo či kytara. Postupně se však blues dostávalo z 

venkova i do měst, a tak se začalo uplatňovat v tomto žánru i piano.

Na  počátku  20.  století  bylo  blues  oblíbené  zejména  mezi  černošským 

obyvatelstvem, avšak ve druhém desetiletí jeho popularita sílila už i mezi bílými obyvateli 
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(Dorůžka, 1990). V té době se začaly objevovat i první bluesové nahrávky. Tato bluesová 

mánie pak v USA pokračovala ještě ve 20. letech. O tomto období se hovoří jako o éře tzv. 

klasického blues. Z významných autorů té doby můžeme jmenovat např. „otce blues“, W. 

C. Handyho. Z nejvýznamnějších interpretů bychom mohli zmínit bluesové zpěvačky, jako 

byly Bessie  Smith,  Ma Rainey či  Ida Cox. Na tradici  klasického blues pak navázali  v 

dalších desetiletích umělci různých stylů, jako byl swing, R&B či rock.

3.2 Bluesová nálada

Jak už bylo řečeno, blues vzniklo mezi černošskými otroky. Život takových otroků 

nebyl v žádném případě snadný, a proto není divu, že právě blues, prostřednictvím něhož 

otroci  vyjadřovali  své niterné pocity a nálady,  je založené na silně emotivním projevu 

plném nářku, smutku a protestu. I z tohoto důvodu může blues v přeneseném významu 

vyjadřovat rovněž jakousi citově pohnutou, vzrušenou náladu (Šolc, Verberger 1966).

S  touto  smutnou,  dojímavou  až  drsnou  náladou  bluesových  písní  souvisí  také 

specifický způsob projevu, ke kterému se interpreti uchylovali. Typickými prvky takového 

projevu  bylo  chraptivé  zabarvení  hlasu  a  charakteristická  vokální  technika  v  podobě 

vibrata,  glissanda  či  nátrylů.  Tato  technika  se  přirozeně  později  promítla  i  do 

instrumentální hry, při které se hráči pomocí různých dusítek snažili dosáhnout těchto tzv. 

growl efektů – bručení, vrčení do nástroje.

Tematicky  tedy  byly  bluesové  písně  zaměřeny  na  události  z  každodenního  (v 

případě  černošského  obyvatelstva  poněkud  drsnějšího)  života.  Častým  námětem  byly 

milostné vztahy, sociální a rasové útlaky, ale také např. živelné pohromy, se kterými se lidé 

museli potýkat. 

3.3 Blue notes

Zcela  zásadním  a  jedinečným  rysem  blues  jsou  tzv.  blue  notes.  Jedná  se  o 

specificky intonované tóny, které se pohybují na pomezí durového a mollového tóninového 

charakteru.  Původ  těchto  blue  notes  můžeme  hledat  v  afrických  jazycích,  které  se 
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vyznačují  tzv.  tónovostí.  Tato tónovost spočívá v rozlišování významu slov na základě 

různých  způsobů  intonace.  A  právě  tyto  intonační  odchylky  se  přenesly  rovněž  do 

hudebního  projevu  černošského  obyvatelstva,  díky  čemuž  pak  mohla  ve  spojení  s 

pentatonickým  a  dur-mollovým  systémem  vzniknout  tato  charakteristická  bluesová 

intonace.

Základními  blue  tóny jsou  tercie a  septima durové  stupnice,  které  se  intonují 

zhruba o půl tón níže. V éře bebopu se k těmto blue tónům přidaly ještě V. a II. stupeň v 

podobě zmenšené kvinty a malé sekundy. Nicméně doprovodná harmonie blues zůstává 

jasně durová. Tónorod tedy není narušen, avšak v kombinaci s touto harmonií dochází v 

melodii  k  určité  disonanci,  která  vytváří  efekt  jistého  napětí.  Vzniká  tak  ona  typická, 

oscilující bluesová tonalita.

3.4 Forma a harmonie

Zatímco  intonační  pojetí  blues  vychází  z  afrických  tradic,  formální  členění  a 

harmonie je založena na evropském hudebním cítění.  Základem harmonického průběhu 

blues jsou hlavní harmonické funkce – tónika, subdominanta a dominanta. Zpravidla je 

blues  vystavěno  na  12-taktovém schématu,  avšak  mohou  se  vyskytnout  i  jiné  podoby 

formálního členění, jako např. 8- , 16- či 20-taktová blues. Základní schéma 12-taktového 

blues je následující:

/T----/----/----/----/S----/----/T----/----/D7----/----/T----/----//

Melodický průběh takového blues můžeme rozdělit na tři čtyřtaktí,  během nichž 

dochází k jakémusi dialogu. Jak už bylo řečeno výše, bluesová melodie je postavena na 

responsoriálním principu zvolání a odpovědi. První čtyřtaktí tedy náleží onomu zvolání (a). 

V dalších čtyřech taktech se tentýž motiv zvolání  zopakuje (a').  Poslední  čtyřtaktí  pak 

uzavírá blues pomyslnou odpovědí v podobě nového melodického motivu (b).

a  a'      b

/T----/----/----/----/S----/----/T----/----/D7----/----/T----/----//
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Tento  responsoriální  způsob  projevu  můžeme  pozorovat  i  v  rámci  jednotlivých 

čtyřtaktí. V takovém případě se může jednat např. o dialog mezi zpěvákem a instrumentem 

(případně dvěma instrumenty). První dva takty vyplňuje melodie zpěváka (az). Ve 3. a 4. 

taktu  se  zpěvák  odmlčí,  přičemž  vzniká  prostor  pro  improvizovanou  „odpověď“ 

doprovodného nástroje (ai). Tento model se pak stejným způsobem opakuje v dalších dvou 

čtyřtaktích.

a  a' b

/T----/----/----/----/S----/----/T----/----/D7----/----/T----/----//

az ai        a'z            a' i                bz    bi

Výše  uvedená  schémata  tvoří  základ  bluesové  harmonie.  Postupem  času  se 

samozřejmě dočkala  i  jistých  modifikací.  Již  ve 20.  a  30.  letech  se začaly v bluesové 

harmonii  objevovat  vedlejší  akordy.  Období  bebopu  pak  přineslo  další  obohacení  – 

chromatické  postupy,  bohatší  souzvuky  či  zástupné  akordy  (Matzner,  Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980). Pro účely nácviku a pochopení principů jazzové improvizace si 

však bohatě vystačíme se základním schématem.

3.5 Melodika

Jak  už  bylo  naznačeno  v  předchozích  kapitolách,  bluesová  tonalita  vychází  z 

užívání tzv. blue tónů, které se často vyskytují v bluesových melodiích. V kombinaci s 

dalšími  tóny  stupnice  tvoří  tyto  blue  tóny  specifické  tónové  řady  typické  pro  blues. 

Základem takových melodií je  mollová pentatonika, která vedle základních blue tónů – 

malé tercie a malé septimy – obsahuje také 1., 4. a 5. stupeň (obr. 2-a). Rozšířením této 

stupnice o další tón – zv. 4 – získáme bluesovou stupnici (obr. 2-b):
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a)

b)

(Levine, 1995, s. 215)

V souvislosti s bluesovou melodikou bychom měli rovněž zmínit tzv. riffy. Jedná se 

o  jednoduché  melodické  fráze,  většinou  dva  až  čtyři  takty  dlouhé,  které  se  zpravidla 

opakují  v průběhu celé skladby. Tyto melodické motivy mohou být buďto nezávislé na 

harmonii, a tudíž se v dané skladbě opakují v neměnné podobě (obr. 3), anebo se důsledně 

transponují v závislosti na harmonii. V tomto druhém případě se jedná o tzv.  sekvence 

(obr. 4) (Šolc, Verberger 1966).

(Šolc, Verberger 1966, s. 156)

(Šolc, Verberger 1966 s. 156)

Riffy také často bývají velmi výrazné po rytmické stránce. Tohoto efektu využil 
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Obr. 2: Mollová pentatonická stupnice (a); bluesová stupnice (b)

Obr. 3: Ukázka riffu

Obr. 4: Ukázka sekvence



např. Duke Ellington ve své skladbě C Jam Blues, jejíž melodie je postavena na jednom 

jediném riffu.

(Šolc, Verberger 1966, s. 157)

Riffová  technika  je  pro  blues  typická.  Jeho  jednoduchý  harmonický  průběh 

umožňuje opakování jednoho, často i velmi primitivního melodického motivu od začátku 

až  do  konce  skladby.  I  z  tohoto  důvodu  je  blues  ideálním „odrazovým můstkem“  při 

nácviku improvizace.

– – – – – 

Z výše uvedeného přehledu základních charakteristik blues je patrné, že nám tato 

hudební forma, která představuje jakýsi základ jazzové hudby, nabízí ideální prostředí k 

rozvoji improvizačních dovedností hráče, a to zejména díky své jednoduché harmonicko-

melodické  struktuře,  přehledné  a  periodické  formální  členitosti,  dialogickému  způsobu 

vedení fráze či výrazovému potenciálu. Kromě základních harmonických funkcí si tedy 

žáci  mohou  prostřednictvím  blues  osvojit  i  základní  poznatky  z  oblasti  intervalových 

vztahů mezi jednotlivými tóny. Stejně tak mohou žáci díky blues rozvíjet své dovednosti v 

oblasti  frázování  a  posilovat  svoji  schopnost  vnímání  formálního členění  hudby.  Svým 

citově zabarveným charakterem a analogickým vztahem k lidskému dialogu navíc blues 

poskytuje žákovi řadu možností v rozvíjení svého hudebního projevu z hlediska výrazu.
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Obr. 5: C Jam Blues (D. Ellington)



4 Improvizace

Improvizace ve smyslu spontánního vyjadřování hudebních myšlenek představuje 

důležitou součást hudební interpretace. I přestože se jedná o způsob hudebního projevu, v 

němž fungují určitá pravidla, přináší improvizace do interpretačního umění značnou míru 

svobody.  Tato  svoboda  hudebního  projevu  v  podstatě  umožňuje  hráčům podílet  se  na 

kompozičním procesu a vytvářet tak v určitém okamžiku hudbu, která je zcela jedinečná, 

originální a neopakovatelná. Kromě vyjádření svých vlastních hudebních nápadů má hráč v 

rámci improvizace také možnost vyjádřit své vlastní pocity, emoce, nálady či svůj vlastní 

temperament.

Improvizaci  lze  v  rámci  hudební  interpretace  chápat  jako  schopnost 

bezprostředního hudebního vyjádření či jako hru bez přípravy. Je jedním z nejdůležitějších 

znaků  hudební  aktivity  člověka  a  provází  ho  od  samého  počátku  vzniku  hudby. 

Improvizační  prvky můžeme zaznamenat  již v semitské a  antické hudbě. Stejně tak se 

uplatňovaly  improvizační  praktiky  v  raně  křesťanských  zpěvech,  jako  byl  např. 

gregoriánský chorál. Ve středověku pak vznikaly svébytné vokální formy, jako bylo rané 

organum,  fauxbourdon  či  discantus.  V 15.  a  16.  století  pak  z  těchto  forem čerpala  i 

instrumentální hudba. K značnému rozšíření improvizační hudební praxe došlo zejména v 

17. století díky zavedení číslovaného basu a jakožto běžná součást hudební interpretace se 

improvizace udržela až do druhé poloviny 19. století (Matzner, Poledňák, Wasserberger a 

kol. 1980).

V dnešní době se na běžných koncertech klasické hudby setkáme s improvizační 

praxí spíše sporadicky, avšak v oblasti jazzové interpretace má umění improvizace zcela 

zásadní postavení a stává se tak jednou z neodmyslitelných součástí jazzové hudby.

4.1 Základní improvizační principy v jazzové hudbě

Jak už bylo naznačeno výše, improvizace představuje určitou schopnost či možnost 

interpreta  spontánně a  bezprostředně vyjádřit  své  momentální  hudební  představy.  Míra 

spontaneity a  originality může být  různá,  avšak zpravidla  se  interpret  při  realizaci  své 

hudební myšlenky opírá o určitý základ, který je předem daný. Takovým základem může 
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být např. určitá melodie, která je v rámci improvizace různým způsobem obměňována dle 

interpretových  představ.  Stejně  tak  se  může  interpret  opírat  o  předem  stanovený 

harmonický základ dané skladby. Jazzová improvizační praxe využívá obou dvou těchto 

pilířů  –  jak  melodického,  tak  harmonického,  případně  jejich  kombinace.  Je  tedy zcela 

přirozené, že stejně tak, jako se vyvíjela jazzová hudba, vyvíjely se i improvizační principy 

reagující  na  melodicko-rytmické  a  zejména  harmonické  změny,  ke  kterým  v  průběhu 

století v oblasti tohoto žánru docházelo.

4.1.1 Tematická parafráze

Pro období starších vývojových fází, které můžeme souhrnně označit jako tradiční 

jazz,  je charakteristická tzv. tematická parafráze.  Tato improvizační technika se opírá o 

původní melodii, která je v rámci improvizovaného sóla obměňována. Zpravidla je však 

tato  melodie  v  daném  sóle  stále  patrná,  stejně  tak  jako  její  rytmický  obraz.  Tento 

improvizační způsob byl typický mimo jiné pro kolektivní improvizaci neworleánských 

jazzových souborů, v níž každý z nástrojů měl konkrétní úlohu. Příkladem této techniky 

může  být  následující  ukázka  parafráze  Ch.  Shaverse  na  téma  Ja-da od  B.  Carletona 

(Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980):

(Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol. 1980)
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Obr. 6: Ukázka tematické parafráze – a) 
téma; b) parafráze



4.1.2 Chorusová fráze

Ve 20. letech, kdy začala nabývat na významu individuální sóla, vznikl další typ 

jazzové  improvizace  –  tzv.  chorusová  fráze.  Jedná  se  o  kvalitativně  vyšší  stupeň 

improvizační techniky, která vychází z harmonického obsahu a metrické struktury dané 

skladby. Nově vzniklá melodická linka je tudíž zcela autonomní a s původní melodií téměř 

nesouvisí. Tento způsob improvizace se využívá dodnes, přičemž v průběhu století nabízel 

hráčům v důsledku rozvoje  harmonie  stále  nové a  nové možnosti  (Matzner,  Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980).

4.1.3 Melodické konstanty

V souvislosti  s  těmito  dvěma  základními  přístupy  je  třeba  také  zmínit  další  z 

charakteristických rysů improvizace, kterým jsou melodické konstanty. Jedná se o určitá 

schémata, která hráči využívají ve svých sólech opakovaně. Cílem každého sólisty by měl 

být  co  největší  soubor  takovýchto  schémat  či  motivů.  V moderním  jazzu  se  práce  s 

motivickými  jádry  stala  základem  tzv.  tematické  improvizace  (Matzner,  Poledňák, 

Wasserberger a kol. 1980).

4.2 Základní  poznatky  hudební  teorie  uplatňované  v  jazzové 
improvizaci

4.2.1 Intervaly

Interval jakožto vzdálenost mezi dvěma tóny představuje základní stavební kámen 

melodicko-harmonické výstavby. Ačkoliv může být tato problematika v rámci interpretace 

často  intuitivní  záležitostí  (zejména  pokud  se  jedná  o  méně  vyspělé  hráče),  znalost 

intervalů  by  měla  být  součástí  základního  vzdělání  každého  muzikanta.  V  případě 

muzikanta jazzového (obzvláště profesionálního) je tato znalost přímo nezbytná. Nejen že 

umožňuje hráči lepší orientaci v harmonii dané skladby, ale rovněž posiluje jeho schopnost 
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transpozice, ke které se jazzová praxe uchyluje poměrně často. V předchozí kapitole jsme 

se navíc mohli přesvědčit o tom, že (bluesová) melodie může být mnohdy vystavěna pouze 

na dvou tónech tvořící určitý interval. K vytvoření improvizované melodie tudíž nemusíme 

být nutně vysoce technicky zdatní hráči, avšak měli bychom disponovat alespoň základní 

znalostí intervalových vztahů.

Abychom  se  tedy  vůbec  mohli  začít  zabývat  základními  principy  jazzové 

improvizace,  je  potřeba znát   intervalové  vztahy mezi  tóny dané  tóniny.  Přinejmenším 

bychom měli ovládat základní intervaly, mezi něž patří: čistá prima, velká sekunda, velká 

tercie, čistá kvarta, čistá kvinta, velká sexta, velká septima a čistá oktáva.

Z odvozených intervalů, které vznikají snížením či zvýšením základních intervalů, 

bychom určitě měli znát malou tercii, zvětšenou kvartu a malou septimu. Jak už jsme se 

mohli  dozvědět výše, tyto intervaly jsou součástí  mollové pentatoniky (m. 3 a m.  7) a 

bluesové stupnice (m. 3, zv. 4. a m. 7). Pro jazzovou praxi jsou tedy tyto intervaly zcela 

zásadní.

4.2.2 Akordy

S  intervaly  samozřejmě  souvisí  i  harmonická  výstavba  skladeb.  Jak  již  bylo 

naznačeno, harmonie se v průběhu vývoje jazzové hudby stala jedním z určujících faktorů 

improvizace. Znalost harmonického obsahu dané skladby je tedy pro jazzového interpreta 

naprosto  klíčová.  Pokud tedy chceme začít  s  jazzovou improvizací,  měli  bychom znát 
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Obr. 7: Základní intervaly



přinejmenším základní akordy – kvintakordy, v ideálním případě rovněž septakordy. Vedle 

znalosti  těchto  akordů  bychom  měli  disponovat  také  znalostí  jejich  příslušných 

akordických značek, bez kterých se jazzový muzikant neobejde.

Jak  uvádí  Milan  Svoboda  ve  své  Praktické  jazzové  harmonii,  základním 

akordickým zvukem jazzové hudby je  septakord  (Svoboda,  2013,  s.  24).  Typickým a 

velice důležitým akordem je tvrdě malý dominantní septakord. Kromě těchto souzvuků se 

zejména v  modernějších formách jazzu užívají ještě další  druhy septakordů jako např. 

tvrdě velký, měkce velký, měkce malý, zvětšeně velký atd. V současné moderní jazzové 

hudbě jsou pak hojně využívané také zahuštěné a alterované septakordy.

Pokud  bychom  však  namátkou  vybrali  několik  skladeb  z  repertoáru  tradičního 

jazzu, téměř v každé z nich bychom mohli narazit rovněž na všechny typy kvintakordů – 

durový,  mollový,  zvětšený,  zmenšený.  Vedle  těchto  kvintakordů  se  v  tradičním jazzu 

rovněž vyskytují zahuštěné trojzvuky – akordy s dalšími přidanými tóny, a to zejména s 6. 

a 9. stupněm. V následujícím schématu můžeme vidět stavbu kvintakordů a septakordů s 

příslušnými akordickými značkami. 

(Svoboda, 2013, s. 8)
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Obr. 9: Schéma kvintakordů a septakordů



4.2.3 Stupnice

V souvislosti s akordy, respektive s harmonickým obsahem, je na místě zmínit také 

stupnice jakožto hudební materiál v oblasti jazzové improvizace. Jak uvádí Mark Levine 

ve své knize Jazz Theory, dříve se hudebníci orientovali v rámci improvizace spíše podle 

akordů.  S  rozvojem  harmonie  však  bylo  toto  vertikální  vnímání  skladeb  nahrazeno 

vnímáním  horizontálním,  díky  němuž  dokázali  interpreti  přiřadit  k  určitému  akordu 

příslušné stupnice (mody). Jako příklad Levine uvádí D-7 (měkce malý septakord), který se 

svými přidanými tóny (9.,  11.  a 13.) tvoří  stupnicovou řadu v dórském modu (Levine, 

1995, s. 31-32). Vedle tohoto modu se v jazzové hudbě vyskytují ve větší míře rovněž 

stupnice durové, mixolydické a bluesové. Je patrné, že tento horizontální způsob myšlení 

je výhodný zejména pro moderní jazzové muzikanty, kteří se musí orientovat ve složitých 

harmoniích. Ačkoliv se v rámci nácviku jazzové improvizace zaměříme spíše na akordické 

myšlení, názorná ukázka výše zmíněné problematiky může posloužit i začínajícímu hráči 

(viz příloha č. 1).

– – – – –

Znalost  výše  uvedených  oblastí  hudební  teorie  (intervalů,  akordů  a  stupnic)  je 

důležitá  nejen  pro  jazzového  muzikanta,  ale  je  také  součástí  základního  hudebního 

vzdělání  každého  hráče.  Pochopení  této  problematiky však  nemusí  být  pro  žáky vždy 

snadné,  a  proto  je  důležité  zvolit  takový  způsob  výkladu,  který  by  pro  ně  byl  nejen 

srozumitelný,  ale  i  záživný.  Součástí  výkladu  by  tedy  rozhodně  měla  být  i  praktická 

ukázka  ze  strany učitele.  Pokud  však  bude  mít  žák  ještě  navíc  možnost  vyzkoušet  si 

jednotlivé intervaly, akordy či stupnice v praxi prostřednictvím jednoduché improvizace, 

pravděpodobnost porozumění dané problematiky se tím zvýší. Osvojování základů jazzové 

improvizace  se  tudíž  nabízí  jako jeden ze  způsobů osvojování  základních  teoretických 

poznatků z oblasti hudební teorie.
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5 Metodické  koncepce  nácviku  jazzové  improvizace  vybraných 
zahraničních autorů

V  následující  kapitole  si  přiblížíme  jednotlivé  koncepce  nácviku  jazzové 

improvizace  podle  vybraných  zahraničních  autorů.  Jak  už  jsme  se  mohli  dozvědět  v 

předchozích kapitolách, kolébkou jazzové hudby je americký kontinent, kde má tato hudba 

dlouholetou tradici, a proto není divu, že i z hlediska metodiky je jí v této oblasti věnována 

značná pozornost.

5.1 Jamey Aebersold

Jednou z výrazných osobností, které se v rámci své hudební kariéry věnují rovněž 

výuce  jazzu,  je  americký  saxofonista  Jamey  Aebersold.  Aebersold  patří  mezi  světově 

uznávané jazzové muzikanty, a to především díky své pedagogické činnosti. Kromě toho, 

že je autorem značného množství publikací zaměřených na výuku jazzové improvizace, je 

Aebersold  také  zakladatelem  a  zároveň  ředitelem  jazzových  kurzů  Summer  Jazz 

Workshops.  Za svoji činnost získal řadu ocenění.1 V rámci této kapitoly si představíme 

několik rad a tipů k nácviku jazzové improvizace, které Aebersold představuje ve svých 

publikacích How to Play Jazz and Improvise a Jazz Handbook.

Jak uvádí Jamey Aebersold v úvodu svých knih, improvizovat může každý, avšak je 

velmi  důležité,  aby  se  v  rámci  nácviku  postupovalo  efektivně.  Vedle  základního 

předpokladu, kterým je touha jedince naučit se improvizovat, uvádí Aebersold další kroky 

pro začínající hráče. Jedním z nich je poslech jazzové hudby a s ním spojený nácvik hry 

podle sluchu. Podle Aebersolda tedy můžeme začít např. tím, že si vezmeme jednoduchou 

melodii, kterou zkoušíme hrát v různých tóninách. Tento způsob přehrávání nám pomůže 

posílit  naše  „vnitřní“  ucho,  díky  němuž  dokážeme  propojit  naše  prsty  s  naší  myslí,  

respektive s našimi hudebními představami (Aebersold, 2017, s. 5).

S tím souvisí i další krok, jímž je přehrávání melodií, které nám běží v hlavě. V 

případě,  že svůj  nástroj  neovládáme do takové míry,  abychom dokázali  tyto melodické 

1 Jazzbooks. Jamey Aebersold Biography [online]. [cit. 13.07.2020]. Dostupné z: 
http://www.jazzbooks.com/jazz/jbio
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představy  vyjádřit  prostřednictvím  svého  nástroje,  Aebersold  navrhuje  nejprve  si  tyto 

představy zazpívat (Aebersold, 2017, s. 3).

Dalším krokem je pak samotný nácvik hudebního materiálu (stupnic, akordů atd.) a 

jejich aplikace v rámci jazzové improvizace. Během tohoto nácviku bychom se však měli 

dle Aebersolda vyvarovat bezduchého přehrávání stupnic a dalších technických cvičení a 

naopak se pokoušet uplatňovat získané dovednosti postupně prostřednictvím improvizace. 

Zároveň bychom však měli být důslední a disciplinovaní a cvičit stupnice v každé tónině 

(Aebersold, 2017, s. 3).

Pro  představu  si  nyní  uveďme  několik  Aebersoldových  tipů,  jak  s  takovými 

stupnicemi či akordy naložit (viz příloha č. 2). Pokud nejsme příliš zdatní hráči, navrhuje 

Aebersold začínat  nejprve  s  nácvikem stupnic/akordů v celých notách  a  postupně tyto 

hodnoty zmenšovat  (Aebersold,  1992,  s.  10-14).  Později  můžeme přistoupit  k  aplikaci 

těchto  stupnic/akordů  do  dané  skladby  –  pro  začátek  ideálně  pomocí  skladby  s 

jednoduchou  harmonickou  progresí  (např.  blues).  Aebersold  tedy  navrhuje  s  každou 

harmonickou změnou zahrát např.:

1) Základní tón daného akordu/stupnice

2) První dva tóny ze stupnice – postupně počet zvyšovat (3, 4, 5,...)

3) Kvintakord daného akordu

4) Celou stupnici

5) Septakord (nahoru a zpět) daného akordu

6) Různé kombinace – nahoru po stupnici, směrem dolů rozkladem akordu (či naopak)

7) Stupnici v terciových sekvencích – 1-3-2-4-3-5-4-6-5-7-6-8

(Aebersold, 2017, s. 9)

Výše  zmíněný  postup  Aebersold  doporučuje  praktikovat  rovněž  při  poslechu 

nahrávek (typu  play-a-long).  Společně s nahrávkou si můžeme zkoušet zpívat příslušné 

stupnice/akordy harmonické progrese dané skladby a posilovat tak naši schopnost vnímat a 

rozlišovat harmonické změny v rámci skladby (Aebersold, 2017, s. 21).

V další fázi je možno přistoupit k nácviku swingového rytmu osminových not. Jak 
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je nám již známo, dvě osminy se v jazzové hudbě hrají jako tři osminy triolové, přičemž 

první dvě z nich jsou hrány pod ligaturou. Při nácviku tohoto swingového rytmu můžeme 

postupovat podobně jako u stupnic. Zároveň bychom měli dbát na správnou artikulaci. V 

tomto směru Aebersold doporučuje, abychom se vyvarovali artikulace přehlcené tvrdými, 

akcentovanými tóny a snažili se do svého projevu vnést spíše uvolněnější, legatový styl hry 

(Aebersold, 1992, s. 48). 

V souvislosti s artikulací Aebersold opět zdůrazňuje poslech jazzové hudby jakožto 

důležitý  zdroj  inspirace  k  dosažení  správně  artikulovaného  jazzového  sóla.  Mezi 

vybranými umělci, u nichž můžeme dle Aebersoldova doporučení čerpat inspiraci, figurují 

např. Sonny Rollins, Clifford Brown, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Charlie 

Parker, Joe Henderson a mnoho dalších (Aebersold, 2017, s. 27).

Vedle „swingování“ je třeba osvojit  si  i  další  jazzové rytmy.  Jako příklad uvádí 

Jamey Aebersold hned několik rytmických vzorců (viz příloha č. 3).

Další důležitou součástí Aebersoldových publikací jsou kapitoly věnované nácviku 

blues. Jako jeden z prvních kroků opět navrhuje zkoušet si zazpívat společně s nahrávkou 

blues melodie, které nám běží v hlavě – ideálně s nahrávkou typu  play-a-long, tzn. bez 

sólového nástroje,  pouze s  harmonickým podkladem. Aebersold radí,  abychom si tento 

zpívaný projev nahráli a následně se pokusili tutéž melodii zahrát na svůj nástroj, přičemž 

bychom měli  usilovat  o  zachování  artikulace,  dynamiky a  dalších  výrazových aspektů 

našeho zpívaného projevu (Aebersold, 2017, s. 33).

Dalším krokem může být jakési osvojení bluesové harmonie, a to způsobem, který 

byl již nastíněn v souvislosti s nácvikem stupnic a akordů – tzn. s každou harmonickou 

změnou zahrát nejprve základní tón, poté prvních pět tónů, následně kvintakord a na závěr 

celou stupnici dané harmonie (Aebersold, 2017, s. 33).

Další navrhovaný způsob nácviku dle Aebersolda spočívá v tom, že se pokoušíme 

improvizovat na dané blues nejprve pomocí dvou tónů, např. základního tónu a malé tercie. 

Zároveň zkoušíme různé rytmické variace a postupně přidáváme další tóny, např. sekundu 

či sextu, a poté celou bluesovou stupnici. V rámci improvizace se snažíme koncentrovat 

zejména na rytmickou stránku a artikulaci našeho sóla (Aebersold, 1992, s. 37).

Nedílnou  součástí  jazzového  sóla  jsou  rovněž  chromatické  postupy.  Jak  uvádí 
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Aebersold, chromatický postup můžeme použít při jakékoliv stupnici či jakémkoliv akordu 

(Aebersold,  1992,  s.  34).  K  osvojení  implementace  chromatiky  navrhuje  Aebersold 

následující cvičení (viz příloha č. 4):

1) Rozklad  akordu  dané  harmonie,  přičemž  každému akordickému tónu  předchází 

jeho spodní půltón; rozklad je možno provést směrem nahoru i dolů

2) Obohacení akordických tónů dané harmonie o jejich vrchní doškálné tóny a jejich 

spodní citlivé tóny

3) Triolový (či osminový) postup k akordickému tónu od jeho vrchní velké sekundy

4) Postup od akordického tónu k jeho vrchní/spodní sekundě přes tón chromatický a 

zase zpět.

V  souvislosti  s  používáním  chromatických  tónů  je  dobré  upozornit  na  další 

Aebersoldovu poučku, podle které bychom měli na 1. a 3. dobu (ve čtyřčtvrtečním taktu) 

využívat akordických tónů – tzn. 1., 3., 5., 7., případně 9. stupeň. Tento princip výběru 

tónů můžeme zaznamenat  velmi často nejen u melodií  jazzových standardů a v sólech 

jazzových hráčů, ale rovněž v klasické hudbě (Aebersold, 1992, s. 27).

Za zmínku také stojí Aebersoldův výčet jakýchsi hudebních „ingrediencí“, jejichž 

užití činí jazzové sólo zajímavějším. Aebersold zmiňuje např. následující prvky:

• opakování

• sekvence

• dynamika

• využití celého rozsahu nástroje

• akcenty

• zadržované tóny

• pomlky

• rytmické variace

• bluesové stupnice

• uvolnění a napětí

• motivy

• akordické tóny

• akordické či stupnicové pasáže

• trylky, glissanda, vibrato, staccato

Aebersold však zdůrazňuje, abychom se nesnažili aplikovat do svého sóla všechny 

výše uvedené „ingredience“. Měly by pro nás být spíše zdrojem inspirace pro vytvoření 
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zajímavého sóla skládající se z různorodého hudebního materiálu (Aebersold, 2017, s. 26).

5.2 Eddie S. Meadows

Další osobností zabývající se jazzovou improvizací z hlediska metodiky je Eddie S. 

Meadows, emeritní profesor etnomuzikologie a jazzových studií na státní Univerzitě v San 

Diegu2.  V následující  podkapitole  si  představíme  Meadowsův přístup  k  výuce  jazzové 

improvizace, který je nastíněn v článku Improvising Jazz: A Beginner's Guide.

Stejně jako Jamey Aebersold, i Eddie S. Meadows je zastáncem toho názoru, že 

improvizaci  se  lze  naučit.  Umění  jazzové  improvizace  dle  Meadowsa  závisí  nejen  na 

znalosti stupnic či akordů a jejich použití v dané hudební situaci, ale také na správném 

frázování,  správné artikulaci  či  schopnosti  swingového cítění.  Značný význam v rámci 

jazzové  improvizace  přisuzuje  Meadows  osobitosti  interpreta,  přičemž  cílem  každého 

hráče by mělo být vytvoření svého osobitého stylu. Ve chvíli, kdy si hráč vybuduje svůj 

vlastní styl (zvuk) a uplatňuje ve hře své vlastní nápady, můžeme dle Meadowsa považovat 

takového hráče za skutečného improvizátora.

Prvním krokem k nácviku improvizace by měl být podle Meadowsa poslech dané 

skladby v provedení různých hráčů. V tomto směru klade důraz na různorodost  přístupů k 

jazzové improvizaci, a proto doporučuje, aby byl výběr interpretů co největší. V další fázi 

pak Meadows navrhuje poslouchat v co největší míře skladby, jejichž harmonická struktura 

je totožná.

V  počátcích  nácviku  jazzové  improvizace  rovněž  Meadows  navrhuje  učitelům 

obeznámit své žáky s několika stupnicemi. Za stěžejní považuje všechny durové a mollové, 

dále pak durovou pentatoniku, bluesovou stupnici a mody dórské, mixolydické a lokrijské. 

Tyto  stupnice  mohou  studenti  procvičovat  ve  čtvrťovém,  osminovém,  triolovém  či 

2 The UCLA Herb Alpert School of Music, 2020. Eddie S. Meadows [online]. [cit. 15.7.2020]. Dostupné z: 
https://schoolofmusic.ucla.edu/people/eddie-s-meadows/
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šestnáctinovém rytmu, případně zkoušet onen swingující rytmus, tzv. „shuffle“3. Postupně 

mohou zapojovat i dynamiku.

V další  fázi  už  lze  přistoupit  k  samotné  improvizaci.  Jak  navrhuje  Meadows, 

demonstraci  vztahů  mezi  stupnicemi,  akordy  a  improvizací  je  vhodné  uskutečnit 

prostřednictvím blues – např. v C dur. Klavíristé mohou začít nejdříve levou rukou, tedy 

nácvikem  harmonického  doprovodu.  Poté  už  je  možno  v  pravé  ruce  přidat  melodii 

vycházející z pentatonické durové stupnice, kterou mohou hráči postupně variovat. Jestliže 

je dotyčný student hráčem na melodický nástroj, doporučuje Meadows přistoupit rovnou k 

nácviku  zmíněné  melodie,  přičemž  harmonický  doprovod  by  měl  v  takovém  případě 

zajistit  učitel.  K  procvičení  dalších  stupnic  v  rámci  improvizovaného  sóla  Meadows 

navrhuje využít skladeb, jejichž melodie z daných stupnic vychází. Jako příklad skladby, 

jejíž melodie je založená na dórském modu, uvádí Meadows skladbu Reggie's Blues.

Kromě blues také Meadows doporučuje využít k nácviku stupnic a jejich aplikaci 

nejběžnější jazzovou harmonickou progresi – II-V7-I. Studenti tak mohou prostřednictvím 

této  progrese  procvičit  jednotlivé  mody –  kromě jónského také  dórský na  II.  stupni  a 

mixolydický na V. stupni.

5.3 Benjamin Tomassetti

Mezi osobnosti zabývající se výukovými metodami jazzové hudby bychom mohli 

zařadit  i  amerického  saxofonistu  Benjamina  Tomassettiho,  který  ve  svém  článku 

Beginning  Blues  Improvisation  Pedagogy  for  the  Non-Jazz  Specialist  Music  Educator 

předkládá svoji metodu nácviku jazzové improvizace založené na 12-taktovém blues.

Jak sám Tomassetti zdůrazňuje v úvodu svého článku, jeho výše zmiňovaná metoda 

představuje zcela osobitý přístup v oblasti výuky jazzové improvizace. Na rozdíl od jiných 

přístupů,  vycházejících  např.  z  nácviku  daných  melodických  vzorců,  je  Tomassettiho 

3 Shuffle  rhythm  =  zvláštní  druh  rytmického  doprovodu  ,  který  je  typický  tečkovaným  rytmem  v 
osminových hodnotách  s  rovnoměrnými  akcenty na všech čtyřech taktových dobách  (Matzner et  al., 
1980, s. 335)
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metoda zaměřena na tvořivý způsob improvizace založené na jednoduchých melodických 

frázích. Tato metoda, podporující hráčovu tvořivost, je rozdělena do třech fází:

1) Obeznámení hráče s frází typu otázka – odpověď za použití tónů bluesové stupnice

2) Práce s výrazem – energický a dramatický rámec melodického sóla

3) Využití základních skladebních technik tematické výstavby

Počátečním krokem v rámci první fáze je nácvik bluesové stupnice. Jakmile hráč 

dokáže zahrát tuto stupnici vzestupně i sestupně, a to s využitím celého rozsahu svého 

nástroje, je možno přistoupit k tvorbě fráze. Tomassetti tuto frázi omezuje na čtyři takty a 

dělí  ji  na  dva  typy  –  otázku  a  odpověď.  První  typ  evokující  otázku  Tomassetti 

charakterizuje jako kteroukoliv frázi,  která nekončí na tónice dané stupnice.  Druhý typ 

fráze reprezentující odpověď naopak končí na tónice. Navrhovaný Tomassettiho postup při 

nácviku fráze je následující:

1) Učitel a žák se střídají po čtyřech taktech, přičemž každý z nich se pokouší nejprve 

vytvořit pouze frázi typu odpovědi.

2) Učitel a žák se opět střídají po čtyřech taktech, avšak tentokrát se každý z nich 

pokouší hrát pouze fráze typu otázky. Učitel zároveň podněcuje žáka k zamyšlení 

nad tím, jak tyto fráze, zakončené na různých tónech stupnice, znějí.

3) Poté už je možno přistoupit ke střídání obou dvou typů frází – nejprve začne učitel 

otázkou, přičemž žák navazuje s odpovědí a naopak.

4) V závěrečné  fázi  už  zkouší  žák  vytvořit  melodické  sólo  přes  celou  formu  12-

taktového blues odpovídající schématu otázka – otázka – opověď.

Dle Tomassettiho by zároveň učitelé měli během tohoto nácviku dbát na to, aby žák 

využíval skutečně jenom příslušné tóny dané bluesové stupnice. Až ve chvíli, kdy si žák 

osvojí všech dvanáct bluesových stupnic, je dle Tomassettiho vhodné přistoupit k tvorbě 

melodických celků vycházejících z náročnějších melodicko-harmonických konceptů.

Cílem  druhé  fáze  tohoto  procesu  je  obohacení  improvizované  melodie  o  její 

energický  a  dramatický  rámec.  Nejprve  je  dle  Tomassettiho  potřeba  definovat,  jak 
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konkrétně  lze  tuto  dramatickou  stránku  sóla  formovat.  K  tomu  nám  může  pomoci 

následující souhrn charakteristických prvků pro danou míru dramatičnosti:

• Menší míra dramatičnosti  – noty s delší  rytmickou hodnotou; delší  a početnější 

pauzy; slabší dynamika; střední rejstřík nástroje/hlasu

• Větší míra dramatičnosti – noty s kratší rytmickou hodnotou; synkopovaný rytmus; 

kratší  a  sporadičtější  pauzy;  silnější  dynamika;  extrémní  polohy  rejstříku 

nástroje/hlasu

Práce s tímto dramatickým aspektem sóla pak spočívá v kombinování čtyřtaktových 

frází s různou mírou dramatičnosti v rámci jednoho sóla. Východiskem jsou tedy různé 

vzorce kombinující míru dramatičnosti, např. malá – střední – velká; velká – malá – velká 

či  velká – střední – malá.  V počátku je dle Tomassettiho dobré předem si určit,  podle 

jakého  vzorce  budeme  při  výstavbě  sóla  postupovat.  Postupem času  můžeme  zkoušet 

propojovat i dva chorusy.

V závěrečné fázi, která je založena na tematické výstavbě sóla, pracuje Tomassetti s 

následujícím konceptem: téma – opakování tématu ve variované formě – nové téma. Tento 

koncept by se dal z hlediska formy vyjádřit jako AAB, případně AA'B. Nejdříve tedy učitel 

předvede práci  s  touto tematickou výstavbou dle  právě zmíněného vzorce,  poté  se žák 

pokouší  o  totéž.  Jakmile  je  žák  schopen  vytvořit  tematicky koherentní  sólo  v  jednom 

chorusu, může poté aplikovat tyto principy tematické výstavby do bluesového sóla o délce 

několika chorusů, jejichž témata se budou navzájem prolínat. V posledním kroku se pak 

může  žák  pokusit  začlenit  do  svého  sóla  již  osvojený  dramatický  rámec.  Výsledná 

struktura sóla tedy může vypadat následovně:

1. chorus: téma (A) – opakování tématu (A') – nové téma (B)

2. chorus: téma (C) – opakování tématu (C') – náznak tématu A (A'' )

Pozn. –  Barevné pozadí naznačuje míru dramatičnosti ( = malá; = střední; = velká)
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5.4 Joe Venuti

Joe Venuti (1903 – 1978) je považován za jednoho z nejvýznamnějších světových 

jazzových  houslistů.  I  přestože  se  Venuti  během svého  života  nevěnoval  pedagogické 

činnosti, zanechal po sobě houslovou školu Violin Rhythm: A School of Modern Rhythmic  

Violin Playing, v níž nabízí postup k osvojení jazzové houslové hry prostřednictvím řady 

cvičení.  Ačkoliv  je  tato  publikace  určena  především  houslistům,  nabízí  řadu  podnětů 

obecně platných pro jakéhokoliv hráče jazzové hudby.

Venutiho zmíněná publikace je rozdělena do třech částí.  Každá z těchto částí  je 

zaměřena na procvičování dané problematiky, jejíž zvládnutí je předpokladem k osvojení 

jazzové (houslové)  hry.  První  část  je zaměřena na procvičování  synkopovaného rytmu, 

druhá část je věnována aplikaci osvojených rytmických vzorců do jedno- až dvoutaktových 

frází  dané  harmonie  a  v  poslední  části  se  Venuti  mimo  jiné  zaobírá  specifickými 

výrazovými  prostředky  jako  jsou  akcenty  či  blue  notes  a  dalším  hudebně-výrazovým 

materiálem jazzové improvizace.

Nácvik synkopovaného rytmu v první části je rozčleněn do několika fází (Venuti, 

1937, s. 5-33). V první fázi se Venuti věnuje nácviku několika rytmických vzorců, a to 

pouze  na  jednom  tónu.  V  následujícím  kroku  už  jsou  tytéž  vzorce  aplikovány  na 

jednooktávové  stupnice  v  základní  poloze.  Jednotlivé  vzorce  pak  Venuti  kombinuje  v 

rámci čtyřtaktových frází.  Následuje fáze nácviku osminového a triolového rytmu, a to 

nejprve na jednom tónu, poté opět formou stupnic. V závěru této části pak Venuti nabízí 2 

souhrnná  cvičení,  v  nichž  jsou  obsaženy  jednotlivé  rytmické  vzorce  v  kombinaci  se 

stupnicovými postupy (viz příloha č. 5).

Ve druhé části pak Venuti pracuje s osvojenými rytmickými vzorci, které aplikuje 

do jedno- či dvoutaktových frází (Venuti, 1937, s. 34-63). Každá tato fráze je vystavěna na 

konkrétní harmonii. Jako základ tohoto harmonického podkladu využívá Venuti následující 

akordy: durový a mollový kvintakord s přidanou sextou; dominantní septakord s přidanou 

nonou a zmenšený septakord. Kromě akordických tónů, kterými mimo jiné jednotlivé fráze 

začínají, uplatňuje Venuti v melodiích těchto frází též diatonické a chromatické tóny dané 
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harmonie.  Cvičení  zaměřená  na  zmíněné  rytmicko-melodické  vzorce  Venuti  nabízí  v 

různých tóninách – v C, F, G, Bb a Eb (viz příloha č. 6).

V závěrečné části se pak Venuti věnuje nácviku velkých triol, a to opět nejprve na 

jednom tónu,  poté  formou  stupnic  a  následně  v  rámci  čtyřtaktových frází  kombinující 

velké trioly s dalšími, již osvojenými rytmickými vzorci. Poté následují sekce věnované 

procvičování dvojzvuků a flažoletů. Důležitým výrazovým obohacením jazzové hry jsou 

rovněž akcenty a blue notes, kterým Venuti rovněž věnuje pozornost (Venuti, 1937, s. 64-

91) (viz příloha č. 7).

Kromě výše zmíněných prostředků se v této závěrečné části Venuti zaobírá rovněž 

improvizační  praxí.  V souvislosti  s  improvizací  Venuti  uvádí  tři  způsoby,  jak  obohatit 

původní melodii dané skladby a přiblížit se tak jazzovému projevu – rytmická variace, 

stylizace a tzv. „hot“ styl hraní .

Rytmická variace spočívá v modifikaci rytmu původní melodie, přičemž tóny této 

melodie jsou zachovány a nedochází zde k obohacování melodie o další tóny. V případě 

stylizace už se jedná o kombinaci rytmických variací původní melodie a její zdobení o 

další,  přidané tóny. Původní melodie je však v tomto případě stále patrná. Oproti tomu 

„hot“  styl  hraní  představuje  takový  způsob  hry,  při  kterém  se  hráč  zcela  odklání  od 

původní melodie a následuje pouze harmonický podklad dané skladby (Venuti, 1937, s. 77-

81).

Všechny  zmíněné  variační  způsoby  hry  Venuti  demonstruje  prostřednictvím 

jednoduché skladby (viz příloha č. 8). Výsledná podoba improvizovaného chorusu na tuto 

skladbu pak v sobě zahrnuje kombinaci všech uvedených postupů včetně původní podoby 

melodie.  Během  nácviku  bychom  se  však  měli  dle  Venutiho  doporučení  držet  výše 

uvedeného pořadí jednotlivých variačních způsobů hry. Nejprve je tedy potřeba naučit se 

melodii  v  její  původní  podobě.  Až ve chvíli,  kdy ji  dokonale  ovládáme,  můžeme tuto 

melodii začít rytmicky variovat. Poté je možno přistoupit ke stylizaci. V této fázi už je 

rovněž  potřeba  seznámit  se  s  harmonií  dané  skladby.  Jakmile  si  osvojíme  rytmické  i 

melodické zdobení, teprve pak můžeme začít s  hraním založeném na „hot“ stylu (Venuti, 

1937, s. 91).
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– – – – –

Výše  zmíněné  koncepty  by  nám  měli  pomoci  vytvořit  si  představu,  jakým 

způsobem je možno přistupovat k nácviku základních principů jazzové improvizace. Opět 

jsme se mohli přesvědčit, že jazzová hudba nabízí prostor nejen k procvičování hudebně-

výrazových prostředků, jako je rytmus, dynamika či výraz, ale je vhodná rovněž k rozvoji 

základních dovedností hráče, jako je ovládání stupnic a akordů. Jejich nácvik však může 

být pro žáky často nudný a nezáživný a mnohdy tento proces, při kterém žáci získávají 

určitou technickou zdatnost ve hře na nástroj, obnáší pouze automatické přehrávání stupnic 

a rozkladů akordů bez toho, aniž by si žáci uvědomovali vzájemné harmonicko-melodické 

vztahy mezi jednotlivými tóny a akordy dané stupnice. Pokud však tento nácvik začleníme 

do jazzové improvizace, která od hráče vyžaduje uvědomělé užívání tónů při vytváření 

melodie, podpoříme tak žákovo povědomí o těchto vztazích, a to hravou a záživnou cestou 

rozvíjející žákovu tvořivost a invenci.
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6 Metodický návrh postupu při nácviku jazzové improvizace

Následující  kapitola  obsahuje  metodický  návrh  postupu  při  nácviku  jazzové 

improvizace  vypracovaný autorkou této práce,  a  to  na  základě  zmíněných teoretických 

poznatků jazzové hudby, uvedených konceptů zahraničních autorů a také osobní zkušenosti 

získané v jazzové praxi. Nutno podotknout, že důležitým zdrojem inspirace při tvorbě této 

metodické koncepce byly rovněž metody Jiřího Masáčka, profesionálního jazzového hráče 

na kornet/trubku.

6.1 Ukázky harmonického doprovodu

Abychom  však  mohli  začít  s  nácvikem  jazzové  improvizace,  je  také  potřeba 

obstarat  harmonický  doprovod.  Než  tedy  přistoupíme  k  jednotlivým  krokům  nácviku, 

uvedeme  si  nejdříve  několik  příkladů  harmonického  doprovodu,  které  mohou  učitelé 

využít během výuky při nácviku jazzové improvizace.

V zásadě je možno využít ve výuce dva různé způsoby – buďto klavírní (případně 

kytarový) doprovod, který zajistí sám učitel, nebo doprovod v podobě nahrávek typu play-

a-long, které mohou posloužit zejména pokročilejším hráčům. V počáteční fázi se nabízí 

spíše první způsob, který učiteli umožňuje větší flexibilitu. Jelikož se v těchto počátcích 

jedná pouze o nácvik základních improvizačních dovedností, postačí k nácviku jednoduchý 

klavírní doprovod, který by neměl činit potíže žádnému učiteli. Jako vzorová skladba nám 

nejlépe poslouží základní forma blues v F dur:

/F----/----/----/--F7--/Bb----/----/F----/----/C----/----/F----/----//
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Vedle této základní doprovodné figury, v níž je uplatněn pravidelný čtyřdobý puls a 

basový doprovod s akcenty na 1. a 3. dobu, můžeme využít i další, rytmicky o něco bohatší 

doprovody. V následující ukázce můžeme zaznamenat synkopický rytmus v pravé ruce a 

basový doprovod ve stylu stride piana:

Kromě  výše  zmíněného  stride  piana  můžeme  žáky  doprovodit  rovněž  pomocí 

doprovodu v boogie-woogie stylu, který už je však o něco náročnější:

50

Obr. 10: Ukázka harmonického doprovodu I

Obr. 11: Ukázka harmonického doprovodu II



Pokročilejší jedince pak můžeme doprovodit následující figurou, v níž je pravidelný 

čtyřdobý puls poněkud narušen, avšak stále je zde patrný. Následující ukázka vychází z 

harmonické  progrese  II-V-I  a  můžeme  zde  opět  pozorovat  onen  typický  synkopický 

rytmus:

Jak už bylo řečeno, další možností harmonického podkladu pro nácvik improvizace 

mohou být nahrávky typu  play-a-long, které nabízejí zcela autentický hudební doprovod 

(např. v sestavě klavír + basa + bubny). Hlavní melodie je v těchto nahrávkách záměrně 

vynechána.  Hráč  má  tudíž  možnost  vyzkoušet  si  aplikaci  svých  vlastních  hudebních 

myšlenek  do  dané  skladby.  Tyto  nahrávky  jsou  však  většinou  založené  na  moderní 

harmonii  a rytmu.  Pro začínající  hráče by tudíž mohl  být  takový typ  doprovodu příliš 

složitý a neuchopitelný. Pro pokročilejší hráče však může posloužit jako ideální materiál k 

rozvíjení improvizačních dovedností. Některé nahrávky tohoto typu jsou dostupné např. na 
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Obr. 12: Ukázka harmonického doprovodu III



kanálu  YouTube.  Další  možností  je  zakoupení  nahrávek  (např.  od  J.  Aebersolda) 

prostřednictvím internetových obchodů.

6.2 Jednotlivé kroky metodického postupu

6.2.1 Poslechová motivace

Jak  už  bylo  naznačeno  výše,  důležitým  předpokladem  k  nácviku  jazzové 

improvizace je mimo jiné touha hráče rozvíjet své improvizační dovednosti a jeho celkový 

zájem o jazzovou hudbu. Aby však byl v žákovi tento zájem vůbec probuzen, je nejprve 

potřeba žáka s touto hudbou seznámit. Jako jeden z prvních kroků k tomuto seznámení se 

tedy nabízí již zmíněný poslech, díky němuž žák získá představu o tom, jak taková hudba 

vůbec zní.

Pro  začátek  je  určitě  vhodné  zvolit  spíše  ukázku  tradičního  jazzu,  která  je  pro 

nezasvěcené posluchače přístupnější v porovnání s jeho moderními formami.  K tomuto 

účelu nám mohou posloužit např. nahrávky s Louisem Armstrongem. Při poslechu takové 

ukázky se pak můžeme pokusit společně s žákem analyzovat jednotlivá specifika jazzové 

hudby, a to např. formou kladení různých otázek:

• Jak na tebe tato hudba celkově působí?

• Jak bys tuto hudbu charakterizoval po stránce rytmické/melodické/harmonické?

• Jaké nástroje můžeme slyšet v nahrávce? Jaká je jejich role?

• Můžeme v této hudbě pozorovat určitá specifika týkající se tvorby tónu či výrazu?

• Atd.

Kromě  toho,  že  se  žák  při  poslechu  této  hudby  obeznámí  s  jejími  základními 

charakteristikami  v  oblasti  rytmiky,  melodiky  či  frázování,  můžeme  rovněž 

prostřednictvím  nahrávek  žákovi  přiblížit  jednotlivé  vývojové  styly  a  jejich 

nejvýznamnější  interprety.  Tyto  styly  pak  můžeme  mezi  sebou  porovnávat  a 

charakterizovat jejich specifické rysy.
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6.2.2 Nácvik synkopického rytmu a jazzového frázování

Mezi základní prvky jazzové hudby patří synkopický rytmus a specifický způsob 

frázování, které se do veliké míry podílejí na celkovém charakteru této hudby. Osvojení 

určité  schopnosti  jazzového  cítění  a  frázování  je  tedy pro  jazzovou  improvizaci  zcela 

zásadní. Než tedy přistoupíme k nácviku jednoduchých melodických frází, měli bychom 

nejprve žáka obeznámit s několika rytmickými vzorci a posílit tak v něm právě zmíněnou 

schopnost jazzového cítění a frázování.

Rozvíjení této schopnosti můžeme podpořit již při samotném poslechu. Můžeme 

začít např. tím, že se pokusíme aktivně vnímat jednotlivé rytmické vzorce, které zaznívají 

v dané skladbě. Jakmile se nám podaří zachytit nějaký konkrétní rytmus, snažíme se tento 

vzorec  reprodukovat  (např.  zazpíváním  či  vytleskáním)  a  aplikovat  ho  opakovaně  v 

průběhu celé skladby.

Dále  můžeme  toto  jazzové  frázování  procvičovat  pomocí  předem  určených 

rytmických vzorců,  a  to ideálně s  doprovodem pravidelného čtyřdobého pulsu (např.  s 

metronomem). Nejprve můžeme začít vytleskáváním konkrétních rytmů podle notového 

zápisu.  Při  této  příležitosti  si  bude  žák  moci  osvojit  již  zmíněná  specifika  týkající  se 

notového zápisu,  jehož provedení  se  v jazzové interpretaci  poněkud liší  v  porovnání  s 

interpretací  klasické  hudby  (zejména  pokud  jde  o  nepravidelné  členění  osminových 

hodnot).  Poté  můžeme zkoušet  konkrétní  rytmy zazpívat,  a  to  pouze  na  jednom tónu. 

Následně můžeme tyto rytmy stejným způsobem zahrát. Jako příklad uveďme následující 

rytmické vzorce:

V další  fázi  pak můžeme začít  spojovat  konkrétní  rytmické vzorce do 2-  až  4-
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Obr. 14: Ukázka rytmických vzorců



taktových frází a různě tyto vzorce kombinovat:

Jakmile  si  žák  tímto  způsobem  osvojí  rytmické  členění  a  frázování,  může  si 

následně vyzkoušet vytvářet vlastní rytmické vzorce na základě předchozí poslechové a 

reprodukční  zkušenosti,  a  to  opět  již  uvedeným postupem:  vytleskat  ---> zazpívat  ---> 

zahrát.

Dalším krokem může být procvičování rytmu pomocí dvou tónů – např. primy + 

sekundy; primy + tercie; primy + kvarty atd.

V rámci  tohoto  cvičení  si  žáci  mohou  osvojovat  nejen  synkopický  rytmus,  ale 

rovněž tak mohou rozvíjet svoji znalost intervalů a vyzkoušet si jejich aplikaci v praxi. 

Toto povědomí o vztazích mezi jednotlivými tóny v rámci dané tóniny pak můžeme posílit 

tím, že budeme nácvik provádět v různých tóninách – např. v F, v Bb a v C, které tvoří  

základní harmonickou kadenci v tónině F dur. Zároveň tak žáka postupně seznámíme se 

základními harmonickými funkcemi, jejichž znalost je zcela klíčová pro další fáze nácviku. 

V  tomto  momentě  už  můžeme  žáka  doprovodit  danou  harmonií  a  podpořit  tak  jeho 

celkovou orientaci v melodicko-harmonických vztazích dané tóniny.

Výše  zmíněné  cvičení  pak  můžeme  postupně  aplikovat  na  základní  schéma 

bluesové  formy,  v  rámci  níž  už  budou  žáci  nuceni  vnímat  mnohem  intenzivněji 

harmonický průběh celé formy a přizpůsobit tak intervalovou stavbu melodie jednotlivým 
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Obr. 15: Ukázka kombinace rytmických vzorců

Obr. 16: Ukázka rytmizace melodie pomocí dvou tónů



harmonickým změnám.  V této  souvislosti  je  také  možno  uvést  jako ukázkový  příklad 

skladbu od Dukea Ellingtona C Jam Blues, jejíž melodie je založena na užití pouze dvou 

tónů – kvinty a primy:

6.2.3 Nácvik blues

Dalším krokem pak může být bližší seznámení žáka s blues. Díky své přehledné 

formě a jednoduché harmonické struktuře je blues ideálním výchozím bodem k nácviku 

jednoduchých melodických frází. I přes svoji jednoduchost však mohou tyto fráze v rámci 

blues  nabývat  podoby  již  opravdového  jazzového  sóla,  a  to  především  díky  svému 

výrazovému potenciálu, které blues hráčům nabízí.

1 Osvojení bluesové harmonie

V  rámci  obeznámení  se  s  bluesovou  harmonií  můžeme  navázat  na  předchozí 

rytmická cvičení tak, že se žák pokusí na danou harmonickou funkci (T, S, D) vytvořit 

improvizovanou melodii s využitím pouze prvního stupně příslušné harmonie – v tónině F 

dur to tedy bude tón  f na tónice,  tón  b  na subdominantě a tón  c na dominantě.  Tímto 

způsobem pak samozřejmě můžeme pokračovat  v různých tóninách.  Postupně můžeme 

toto cvičení obohatit o další tóny z příslušného kvintakordu:
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2 Obohacení melodie o blue tóny a další přidané tóny

Aby však  získalo  žákovo  sólo  onen  bluesový  charakter,  je  potřeba  synkopicky 

rytmizovanou melodii obohatit o další typické bluesové prvky. Jedním z těchto prvků jsou 

tzv. blue tóny – malá tercie a malá septima. Pokud se tedy budeme pohybovat opět v rámci 

tóniny F dur, blue tóny na jednotlivých stupních budou následující: as a es na tónice, des a 

as na subdominantě a es a b na dominantě. Jakmile tedy žáka s těmito tóny obeznámíme, 

můžeme přistoupit k nácviku improvizovaných melodických frází obohacených o tyto blue 

tóny. Malá tercie velmi dobře funguje ve spojení s velkou tercií.  Nejprve tedy můžeme 

začít  tím,  že  vytvoříme  jednoduchý,  dvoutaktový  melodický  motiv  založený  pouze  na 

prvním stupni, malé tercii a velké tercii dané harmonie a tento motiv se pak snažíme v 

transponované  podobě  uplatnit  v  rámci  průběhu  celé  bluesové  formy.  Jako  příklad 

takového způsobu nácviku uveďme následující ukázku:
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Obr. 18: Ukázka nácviku bluesové harmonie pomocí akordických tónů



Tímto  způsobem pak  můžeme pokračovat  vytvářením dalších  motivů,  postupně 

obohacovaných o další tóny – malou septimu, kvintu či sextu, která se rovněž velice hojně 

uplatňuje v rámci bluesové (jazzové) improvizace, a to zejména v předtaktí jakožto součást 

tzv. „zdvihu“. Tyto zdvihy, které jsou důležitou součástí bluesového sóla, můžeme rovněž 

zařadit do nácviku jednotlivých motivů:

3 Osvojení dialogického způsobu frázování

 Během nácviku bychom však měli dbát na to, aby jednotlivé motivy nebyly příliš 

přehlcené jak rytmicky, tak melodicky. Stejně tak bychom měli dodržovat určitý způsob 

frázování respektující již nastíněný princip otázky a odpovědi. Za tímto účelem můžeme 

výše uvedené cvičení provádět následujícím způsobem: 

1) Učitel zahraje motiv v rozsahu dvou taktů. Tento motiv žák následně zopakuje. V 

tomto střídání  se  pak pokračuje v průběhu celé  bluesové formy,  a  to  pouze  za 
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použití původního motivu v transpozici k daným harmonickým funkcím. V další 

fázi si pak může žák s učitelem jednotlivé role prohodit.

(Pozn. - modrý rámeček = učitel; zelený rámeček = žák)

2) Jakmile  si  žák osvojí  výše uvedený postup,  je možno přistoupit  ke skutečnému 

„hudebnímu dialogu“,  v němž si bude učitel  s žákem „povídat“ prostřednictvím 

vlastních melodických frází. Zároveň už mohou být tyto fráze obohacovány o různé 

výrazové prvky (growl efekty, glissy, tremola atd.)
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Obr. 21: Ukázka nácviku dialogického způsobu frázování I

Obr. 22: Ukázka nácviku dialogického způsobu frázování II



4 Osvojení mollové pentatoniky a bluesové stupnice

Kromě  blue  tónů  a  dalších  přidaných  tónů  bychom měli  žáka  seznámit  také  s 

mollovou  pentatonikou  a  s  bluesovou  stupnicí,  které  kromě  již  osvojených  blue  tónů 

obsahují  1.,  4.  a  5.  stupeň (v případě bluesové stupnice ještě  navíc zvětšenou kvartu). 

Výhodou těchto stupnic je, že její tóny lze hrát po celou dobu trvání bluesové formy, a to 

bez toho, aniž bychom se museli uchylovat k transpozici na jednotlivých stupních. Pokud 

však budeme hrát blues (např. v tónině F), v jehož improvizované melodii budou použity 

pouze tóny mollové pentatoniky (f, as, b, c, es), případně bluesové stupnice (f, as, b, h, c,  

es),  je  potřeba  žáka  doprovodit  mollovou  harmonickou  kadencí  s  přidanou  malou 

septimou:  Fm7-Bbm7-Cm7-Fm7.  Improvizovaná  melodie  založená  pouze  na  tónech dané 

stupnice (v tomto případě mollové pentatoniky) může vypadat následovně:

Ve chvíli,  kdy si  žák dostatečně procvičí  zmíněné stupnice v různých tóninách, 

můžeme  se  opět  vrátit  k  předchozímu  cvičení  a  aplikovat  je  do  jednotlivých  frází 

„hudebního rozhovoru“. Měli bychom se však vyvarovat jejich nadužívání. Pokud bychom 

tyto postupy uplatňovali v rámci blues založeném na durové harmonické kadenci příliš 

často, zřejmě by naše melodie v určitých momentech nekorespondovala s harmonií. Proto 

je vhodné tyto stupnicové postupy užívat spíše sporadicky, v kombinaci s dalšími tóny a 

postupy.
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Obr. 23: Ukázka improvizovaného sóla založeného na tónech mollové pentatoniky



5 Chromatické propojování akordických tónů melodie

Vedle  blue  tónů  a  uvedených  stupnic  můžeme  do  našeho  sóla  začlenit  také 

chromatické postupy, které kromě diatonických tónů obsahují rovněž tóny chromatické. V 

takovém případě si však musíme dávat pozor na to, abychom v rámci sóla tyto přidané 

tóny  používali  pouze  jako  průchodné,  směřující  k  určitému  akordickému  tónu.  Právě 

akordické tóny dané harmonie fungují jako jakési opěrné pilíře melodické fráze, a proto je 

třeba,  aby  si  žák  dokázal  tyto  tóny  v  průběhu  improvizace  uvědomovat.  Znalost 

kvintakordů je tedy v tomto momentě zcela zásadní.

Před  samotným  nácvikem  chromatických  postupů  bychom  si  tedy  měli  opět 

společně  s  žákem zopakovat  stavbu jednotlivých kvintakordů.  K tomu můžeme využít 

např.  již  uvedené  cvičení  zaměřené  na  vytváření  synkopicky  rytmizovaných  frází  s 

využitím  pouze  akordických  tónů  dané  harmonie.  Následně  se  můžeme  pokoušet  tyto 

akordické  tóny  propojovat  pomocí  půltónových  kroků.  Nejprve  můžeme  začít  např. 

propojováním tercie a kvinty, a to v různých rytmických obměnách:

Kromě  tohoto  způsobu  propojování  tercie  s  kvintou  můžeme  chromatické  tóny 

využít také jako průchodné tóny v propojování dalších diatonických tónů dané harmonie – 

např.  kvinty  a  sexty  přes  zvětšenou  kvintu  (směrem  nahoru),  případně  malou  sextu 

(směrem  dolů).  Chromatické  tóny  mohou  také  velice  dobře  posloužit  v  propojování 

akordických tónů při  harmonických změnách.  Tento  způsob vedení  melodie  můžeme s 
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Obr. 24: Ukázka chromatického propojování tercie a kvinty



žáky  procvičit  např.  propojováním  nejprve  pouze  dvou  akordů  (např.  tóniky  se 

subdominantou),  a to tak,  že se při  každé harmonické změně pokusíme jednotlivé tóny 

akordů (např. c a b) propojit pomocí chromatických tónů:

Tento způsob nácviku pak opět můžeme aplikovat na již osvojené cvičení zaměřené 

např. na využívání akordických tónů v rámci bluesové formy s tím, že tyto tóny budeme 

propojovat právě zmíněným způsobem.

Po  důkladném  a  postupném  procvičování  výše  zmíněných  kroků  nácviku 

improvizovaného  sóla  v  rámci  bluesové  formy by měli  být  žáci  ve  výsledku  schopni 

vytvořit  jednoduché,  konzistentní  sólo  založené  na  synkopicky  rytmizované  melodii  a 

dialogickém  způsobu  frázování,  jehož  součástí  jsou  komponenty  vytvářející  typický 

bluesový  (jazzový)  charakter  –  blue  notes  a  další  přidané  tóny,  postupy vycházející  z 

mollové pentatoniky a bluesové stupnice, chromatické postupy či různé výrazové prvky. 

Výsledné žákovo sólo by tedy mohlo být vystavěno např. následujícím způsobem:
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Obr. 25: Ukázka chromatického propojování akordických tónů dvou různých akordů

Obr. 26: Ukázka výsledného improvizovaného sóla



6.2.4 Uplatnění  osvojených  improvizačních  postupů  ve  vybraných 
skladbách

V další fázi nácviku základních improvizačních dovedností  můžeme přistoupit k 

uplatnění již osvojených improvizačních postupů v rámci konkrétních skladeb. Pro začátek 

je vhodné vybrat skladby, které jsou melodicky i harmonicky jednoduché a přehledné. Jako 

ukázkovou píseň použijme např. When the Saints Go Marching In:

Nejdříve  si  opět  můžeme  danou  skladbu  poslechnout,  a  to  např.  v  různých 

interpretacích (L. Armstronga, W. Marsalise aj.). Dále už pak můžeme začít s nácvikem 

melodie. V prvním kroku bychom se měli naučit zahrát melodii v její základní podobě, bez 

rytmických či melodických změn. Poté můžeme zkoušet hrát základní melodii zpaměti. 

Jakmile  žák  dokáže  zahrát  tuto  melodii  v  jedné  tónině,  může  se  ji  následně  pokusit 

transponovat do jiných tónin. Díky tomu si žák bude muset uvědomovat intervalové vztahy 

mezi  jednotlivými tóny melodie,  čímž posílí  své povědomí o melodicko-harmonických 

vztazích v dané skladbě.

Poté  už  můžeme  žákovi  poskytnout  prostor  pro  uplatnění  již  osvojených 

improvizačních  dovedností,  a  to  formou variování  původní  melodie,  která  bude v této 

chvíli  sloužit  jako  základní  pilíř  při  improvizaci.  Jedním ze  způsobů  tohoto  variování 

základní  melodie  může  být  její  rytmická  obměna,  v  rámci  níž  jsou  jednotlivé  tóny 

melodické linie zachovány. Úkolem žáka tedy bude zaměřit se při improvizaci na frázování 

a synkopický rytmus:
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Obr. 27: Melodie skladby When the Saints Go Marching In



Vedle rytmické variace můžeme původní melodii obměňovat přidáním dalších tónů 

k její původní podobě. Tento způsob variace můžeme uplatnit zejména na notách o delších 

hodnotách, které hráči nabízejí více prostoru pro její melodickou obměnu. Dalším krokem 

v nácviku tedy může být vedle rytmizování původní melodie její obohacení o další tóny 

(chromatické, akordické, diatonické či blue tóny) či různé melodicko-rytmické postupy, a 

to právě ve zmíněných místech s melodickou prodlevou na jednom tónu:
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Obr. 28: Ukázka rytmické variace původní melodie skladby When the Saints Go Marching 
In

Obr. 29: Ukázka rytmické a melodické variace původní melodie skladby When the Saints  
Go Marching In



Výše zmíněné způsoby melodické variace pak můžeme postupně aplikovat na další 

skladby  jazzového  repertoáru.  Kromě  této  melodické  obměny  samozřejmě  můžeme 

uplatnit  v  rámci  sóla  již  osvojené  improvizační  postupy  vycházející  z  harmonického 

průběhu dané skladby,  v jejichž rámci hráči  využívají  zejména akordické tóny a jejich 

propojování pomocí chromatických postupů a dalších přidaných tónů. Kombinací těchto 

dvou improvizačních přístupů pak můžeme docílit pestřejšího a propracovanějšího sóla
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Závěr

Jak již bylo naznačeno v úvodu, smyslem této práce bylo poukázat na základní 

improvizační  principy  jazzové  hudby  a  jejich  potenciál  podílet  se  na  rozvoji  celkové 

hudebnosti  žáků hry na hudební  nástroj.  Cílem této práce tedy bylo nejen prezentovat 

konkrétní  metody  zaměřené  na  rozvoj  improvizačních  dovedností  žáků,  ale  rovněž 

nabídnout  obecný  přehled  jazzové  hudby  z  hlediska  historického  vývoje  a  jejích 

základních charakteristických znaků, a to s ohledem na jejich využitelnost v pedagogické 

praxi.

První část práce byla koncipována se záměrem poskytnout pouze stručný přehled 

jednotlivých jazzových stylů a  jejich základních znaků a nabídnout tak na vývoj  jazzu 

ucelený  pohled,  který  by  mohl  všem  případným  zájemcům  (nejen  z  řad  pedagogů) 

posloužit  jako  základní  vodítko  při  bližším  poznávání  tohoto  hudebního  žánru.  Vedle 

zmíněného přehledu základních vývojových tendencí jazzu obsahuje tato část práce také 

nástin  základních  charakteristických  znaků  jazzové  hudby.  Ačkoliv  ani  jejich  výčet 

samozřejmě  není  vyčerpávající,  i  tento  přehled  byl  vytvořený  s  ohledem na  praktické 

využití jednotlivých charakteristik a měl by tedy posloužit jako výchozí zdroj základních 

hudebně-teoretických poznatků z oblasti jazzové hudby, a to zejména pro potřeby nácviku 

improvizace.

Cílem kapitoly pojednávající o blues bylo podrobněji přiblížit tuto hudební formu, 

která je pro jazzovou hudbu naprosto zásadní, a to nejen z hlediska formy či harmonie, ale 

také z hlediska jejího výrazu a emocionálního náboje. V rámci této kapitoly jsme se tedy 

mohli  přesvědčit,  že blues je hudební formou, která vedle jednoduchého harmonického 

obsahu, který vychází ze základních harmonických funkcí, disponuje rovněž přehledným 

formálním členěním založeným na dialogickém způsobu frázování, a proto se nabízí jako 

vhodný prostředek k nácviku improvizace. Mohli jsme se tedy dozvědět, co je podstatou 

onoho typického bluesového tónorodu oscilujícího na pomezí durové a mollové tonality, co 

je podstatou tzv. blue tónů či jaký význam sehrála tato hudební forma v životě černošského 

obyvatelstva. Toto bližší seznámení s blues by opět mělo pomoci k lepšímu pochopení 

jazzové hudby, respektive interpretačního umění tohoto žánru.

V rámci kapitoly věnované improvizaci jsme se mohli obeznámit s jednotlivými 
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improvizačními principy uplatňované v jazzové hudbě. Dále bylo záměrem této kapitoly 

nastínit základní poznatky z oblasti hudební teorie, jako jsou intervaly, akordy a stupnice, a 

to v souvislosti  s jazzovou improvizační praxí.  Díky tomu jsme se mohli  dozvědět,  že 

jazzová improvizace se do značné míry opírá o znalost těchto poznatků, a proto se nabízí 

jako jeden z možných výukových prostředků k jejich osvojování.

Cílem metodické  části  pak  bylo  prezentovat  vybrané  koncepce  nácviku jazzové 

improvizace.  I  v  tomto  případě  jsme  se  mohli  přesvědčit  o  souvztažnosti  základních 

hudebně-teoretických poznatků improvizační praxe, která jich využívá již při počátečních 

fázích  nácviku.  Stejně  tak  jsme  se  mohli  přesvědčit  o  tom,  že  jazzová  improvizace 

poskytuje prostor pro rozvoj dalších hudebních dovedností žáků, jako je rytmické cítění, 

frázování, výrazovost či schopnost spolupráce a komunikace v rámci hudební interpretace. 

Z  pedagogického  hlediska  tedy  můžeme  jazzovou  improvizaci  považovat  za  jeden  z 

možných  a  vhodných  způsobů,  jak  podporovat  a  rozvíjet  výše  uvedené  schopnosti  a 

dovednosti žáků v rámci výuky hry na nástroj.
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