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ÚVOD 

Z řad varhaníků působících v liturgickém prostředí je veliká a stále narůstající poptávka po 

výuce improvizace. Bohužel tento zájem nemá adekvátní odezvu. Zásadní problém tkví jednak 

v nedostatku kvalifikovaných lektorů a jednak v nedostatku odborné literatury zabývající se varhanní 

improvizací. Společným jmenovatelem výše uvedeného je absence vhodné metodiky výuky 

improvizace určené právě amatérským chrámovým varhaníkům. K jejímu vytvoření zcela chybí 

informace z oblasti dané problematiky. Doposud v ČR nikdo neuskutečnil výzkum zaměřený na získání 

a zpracování dat o situaci v prostředí chrámových varhaníků. Z těchto důvodů jsou pedagogové varhanní 

improvizace v ČR nuceni vytvářet si vlastní metodické postupy pouze na základě své osobní praxe a 

zkušeností. Navíc dostane málokterý lektor improvizace možnost zjistit účinnost svých metod. Mnozí 

z žáků totiž absolvují výuku pouze jednorázově a pedagogové tak nemají příležitost ověřit si výsledky 

své práce. K řešení těchto problémů může dopomoci realizace výzkumu mezi chrámovými varhaníky, 

sestavení vhodné metodiky pomocí získaných informací a posléze ověření funkčnosti této metodiky. 

Jedině tak lze zajistit efektivní způsob výuky improvizace u varhaníků působících v liturgickém 

prostředí v ČR. 

Cíl práce 

Cílem disertační práce je zajištění podkladů, vytvoření a ověření funkčnosti metodiky výuky 

improvizace vhodné pro varhaníky působící v liturgickém prostředí v ČR. K tomu bylo potřeba zjistit 

potřebné informace o chrámových varhanících, jejich teoretických znalostech, praktických 

dovednostech, požadavcích a také dosavadních zkušenostech s různými způsoby výuky. Získané údaje 

byly podrobeny důkladné analýze, na jejímž základě v kombinaci s dosavadními pedagogickými 

zkušenostmi autora došlo k vytvoření metodického postupu výuky improvizace pro chrámové 

varhaníky. Posléze se tato metodika podrobila kvalitativnímu výzkumu, který ověřil její účinnost. 

Výsledkem je vytvoření důležitého materiálu o improvizaci jako hudebně pedagogické disciplíně 

v přípravě varhaníků pro liturgické prostředí, který mohou pro svoji činnost použít nejen chrámoví 

varhaníci a jejich pedagogové, ale také všichni, kdo se zabývají problematikou improvizace jako takové 

či hudbou při liturgii. 

Metodologie práce 

Vzhledem k cílům práce byly zvoleny dvě metody výzkumu – kvantitativní a kvalitativní. 

Nejprve došlo k dotazníkovému šetření mezi chrámovými varhaníky, a to jak v papírové, tak i 

v elektronické podobě skrze webovou aplikaci www.click4survey.cz. Celkem 218 respondentů 

odpovědělo na otázky uspořádané do pěti tematických celků (všeobecné informace, teoretické znalosti, 

praktické dovednosti, vlastní požadavky, doplňující informace). Analyzované výsledky tohoto výzkumu 

byly použity jako podklad k vytvoření metodiky výuky improvizace pro varhaníky působící 

v liturgickém prostředí v ČR. Následně došlo k ověření funkčnosti této metodiky pomocí kvalitativní 

evaluace s formativním přístupem během letního kurzu pro chrámové varhaníky. Hlavní metodu této 

části výzkumu tvořilo pozorování jednak způsobem extrospektivním (pozorování prováděné lektorem – 

vedoucím výzkumu na frekventantech), jednak introspektivním (pozorování prováděné na sobě u 

vybraného vzorku frekventantů). Jelikož zkoumaná metodika sestává ze čtyř poměrně rozsáhlých 

tematických celků, došlo k jejímu rozdělení do menších logických oddílů – fází výzkumu. Výzkumné 

fáze byly bezprostředně po realizaci zdokumentovány pomocí záznamového archu. Ten měl v případě 

extrospektivního pozorování strukturovanou formu a v případě introspektivního pozorování otevřenou 

formu. Tato kombinace vedla k detailnímu popisu zkoumaného fenoménu jak z hlediska samotného 

pedagoga, tak i z hlediska žáka, na kterém byla metodika aplikována. 

http://www.click4survey.cz/
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1 TEORETICKÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY 

1.1 Vymezení pojmu a klasifikace improvizace 

Pokusy o zcela přesnou definici improvizace se jeví jako problematické. Jediné kritérium, na 

kterém se při vymezení pojmu improvizace bez výjimky všichni shodují, spočívá v jednotě tvůrce a 

interpreta. O definici pomocí jiných kritérií se doposud vedou v odborné literatuře spory. Stejně tak 

neexistuje jednota v klasifikaci improvizace, neboť je možné ji nahlížet z mnoha aspektů. 

 

1.2 Psychologické aspekty improvizace 

Z hlediska hudební psychologie se improvizace společně s kompozicí řadí mezi hudebně tvořivé 

činnosti. Samotná tvořivost (kreativita) je kombinací dvou složek – rozumu a fantazie a při improvizaci 

by se mělo dbát na vyváženost obou prvků. Na obou složkách kreativity můžeme při výuce improvizace 

bez problémů pracovat a zdokonalovat je. Klíčovým poznatkem tedy je skutečnost, že hudebně tvořivé 

myšlení lze zajištěním vhodného prostředí a správnou metodikou rozvíjet a že improvizaci si je možné 

i přes některé zažité názory osvojit. 

 

1.3 Varhanní improvizace v dějinách 

Dějiny varhanní improvizace jsou úzce propojeny s dějinami samotných varhan. Již od doby 

vzniku varhan v antice totiž improvizace tvořila nezbytnou dovednost každého varhaníka. Pro 

současnou varhanní improvizační praxi jsou důležité dva dějinné momenty. Ustanovení varhan jako 

liturgického nástroje v západní křesťanské církvi ve vrcholném středověku a krize improvizačního 

umění v 19. stol., která má za následek doposud přetrvávající pohled na improvizaci jako na umění 

určené pouze vyvoleným hudebníkům.  

 

1.4 Varhanní liturgická hudba a improvizace ve světle církevních předpisů 

Na základě dokumentů tří největších křesťanských církví v ČR (Římskokatolická církev, 

Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská) lze konstatovat, že varhanní hudba 

tvoří důležitou složku liturgie a za nedílnou součást varhanní hudby je tradičně považováno i umění 

improvizace. Všechny výše uvedené církve se také intenzivně zabývají problematikou vzdělávání 

chrámových varhaníků. 

 

 

2 VÝZKUM TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

VARHANÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V LITURGICKÉM PROSTŘEDÍ V ČR 

Výzkum si klade za cíl získat co nejkomplexnější přehled o chrámových varhanících v ČR se 

zvláštním zřetelem k problematice varhanní improvizace. Výsledky výzkumu tvoří nezbytné podklady 

pro vytvoření vhodné metodiky k výuce improvizace 
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2.1 Obecné informace 

Ve sledovaných kritériích bylo zjištěno, že chrámoví varhaníci jsou genderové zcela vyváženou 

skupinou, ve které mírně převažuje věková kategorie 16–26 let. Většina varhaníků má vysokoškolské 

vzdělání (59 %), v hudebním vzdělání se jedná především o absolventy Základních uměleckých škol. 

81 % dotázaných hraje při liturgii nejméně jednou týdně a zhruba stejný počet varhaníků má více než 

pětiletou praxi. 96 % působí při liturgii Římskokatolické církve, a to zejména na vesnici či menším 

městě. 

 

2.2 Teoretické znalosti 

V této části výzkumu došlo ke zjištění úrovně teoretických znalostí potřebných k varhanní 

liturgické praxi. Kromě orientace v základních hudebně teoretických pojmech byla pozornost věnována 

zejména problematice předznamenání tónin, intervalů a církevních tónin. Výsledky podrobně definují, 

do jaké míry je potřeba se při tvorbě metodiky věnovat výkladu hudební teorie. 

 

2.3 Praktické dovednosti 

V této části výzkumu došlo ke zjištění úrovně praktických dovedností chrámových varhaníků. 

V první řadě, zda varhaníci rozumí všem funkcím varhan a umí je používat a do jaké míry při hře 

používají pedál. Posléze se výzkum zaměřil na improvizační dovednosti užitečné k varhanní liturgické 

praxi – improvizaci melodické linky, tvorbu předvětí/závětí, práci s melodickou linkou (ozdobování), 

základní kontrapunktickou práci, základní harmonickou práci (tvorba a spojování akordů, hra dle 

akordických značek a generálbasu), modulaci, harmonizaci, improvizaci předehry, mezihry, větších 

forem a jiné. Výsledky detailně stanovují, s jakou úrovní dovedností varhaníků je možno počítat při 

tvorbě metodiky. 

 

2.4 Vlastní požadavky 

Tato část výzkumu se zaměřila na zjištění, které improvizační dovednosti považují chrámoví 

varhaníci za důležité pro liturgickou praxi a které by se rádi naučili, či se v nich zdokonalili. Výsledky 

tvoří klíčový podklad pro sestavení tematických okruhů metodiky výuky improvizace určené 

chrámovým varhaníkům. 

 

2.5 Doplňující informace 

V této části výzkumu popsali chrámoví varhaníci své zkušenosti s učebnicemi a kurzy. Byl 

potvrzen předpoklad, že metodické postupy výuky improvizace používané mezi chrámovými varhaníky 

v ČR jsou ve většině případů nevhodné a mnohdy až odrazující. Jak při hudebních kurzech, tak i ve 

formě učebnic se varhaníci v ČR setkávají převážně s metodikou postavenou na principu aplikované 

teorie, která je pro většinu chrámových varhaníků vzhledem k jejich hudebnímu vzdělání a hráčské 

úrovni příliš složitá a technicky náročná. Tato skutečnost má vliv i na stále zažitý názor, že improvizaci 

se nelze naučit. 
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3 VÝZKUM ÚČINNOSTI AUTORSKÉ METODIKY VARHANNÍ IMPROVIZACE 

Během výzkumu byla metodou extrospektivního a introspektivního pozorování získána 

relevantní data k vytvoření kvalitativní evaluace s formativním přístupem. Jako silné stránky zkoumané 

metodiky se ukázala její srozumitelnost, stručnost, postavení metodiky na principu rozvoje fantazie 

s postupným přidáváním pravidel a provázanost s varhanní liturgickou praxí. Oproti tomu určitou 

nevýhodou metodiky může být její zaměření na liturgii Římskokatolické církve. Na druhou stranu je 

bez problémů možné většinu prvků použít také při obřadech ostatních církví. Jako další slabá stránka 

metodiky se jeví obtížnost některých notových příkladů. Tento nedostatek lze řešit sepsáním návodu 

k použití představené metodiky, ve kterém se žákům doporučí, jakým způsobem přizpůsobit svůj 

průchod jednotlivými fázemi metodiky, aby ho zvládli pomocí své technické úrovně. V závěru výzkumu 

je uveden podrobný výčet konkrétních doporučení ke zlepšení jednotlivých prvků a cvičení zkoumané 

metodiky.  

 

ZÁVĚRY  

Disertační práce Improvizace jako hudebně-pedagogická disciplína v přípravě varhaníků pro 

liturgické prostředí reaguje na absenci vhodné metodiky pro výuku chrámových varhaníku v ČR. 

Analýzou výzkumu provedeného mezi varhaníky působícími v liturgickém prostředí se podařilo získat 

nejen podklady nezbytné pro vytvoření chybějící metodiky, ale také důležité informace pro všechny, 

kdo se zabývají problematikou improvizace jako takové či hudbou při liturgii. Získaná data jsou cenná 

o to více, uvědomíme-li si, že doposud nebyl žádný podobný výzkum týkající se této problematiky 

uskutečněn. Po analýze základních informací o samotných varhanících (věk, pohlaví, obecné vzdělání, 

hudební vzdělání, léta varhanní praxe, místo působení) se staly předmětem výzkumu jejich hudebně 

teoretické znalosti a praktické hráčské (zejména improvizační) dovednosti. Výzkum neopominul ani 

zpracování požadavků varhaníků stran improvizace. Výsledky nejen potvrdily, že chrámoví varhaníci 

pokládají improvizaci za velmi důležitou, ale také byly zjištěny konkrétní improvizační dovednosti, 

které varhaníci považují za klíčové pro svoji liturgickou praxi. Dále bylo zjištěno, jaké výstupy 

očekávají chrámoví varhaníci od výuky improvizace. Právě za účelem vytvoření vhodné metodiky 

improvizace pro chrámové varhaníky se výzkum neopomněl zaměřit i na metodiky v současné době 

používané, a to aplikované jak formou živé výuky (kurzy pro chrámové varhaníky), tak i ve formě 

učebnice. Výsledky poukázaly na skutečnost, že prakticky všechny učebnice improvizace používané 

mezi chrámovými varhaníky v ČR jsou pro tuto specifickou skupinu hudebníků nevhodné, neboť jsou 

postaveny na principu aplikované teorie, což je pro většinu chrámových varhaníků vzhledem k jejich 

hudebnímu vzdělání a hráčské úrovni příliš složité a technicky náročné. Velkým demotivujícím prvkem 

používaných učebnic je také minimální provázanost s liturgickou varhanní praxí. Ideální metodika 

improvizace určená pro výuku chrámových varhaníků by měla být postavená spíše na rozvoji kreativity 

s postupným přidáváním pravidel. Zároveň je nutné metodiku představit v co nejstručnější podobě a 

takovým způsobem, aby mohli žáci naučenou látku co nejdříve aplikovat v praxi. Při tom je třeba 

neustále zdůrazňovat skutečnost, že improvizaci se lze snadno a bez problémů naučit. Toho lze 

dosáhnout například stanovením určitých zásad v rámci metodiky. Ty pak pomáhají při odbourání bloku 

z improvizace, vzniklého právě z nerespektování výše uvedené skutečnosti.  
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S použitím analýzy získaných dat a na základě osobních pedagogických zkušeností autora práce 

byl představen metodický postup výuky improvizace určený varhaníkům působícím v liturgickém 

prostředí. Pomocí extrospektivního a introspektivního pozorování při letních kurzech hudby pak byla 

získána relevantní data k vytvoření kvalitativní evaluace představené metodiky. Výzkum potvrdil 

funkčnost autorské metodiky a zároveň definoval její silné a slabé stránky. Metodika byla varhaníky 

posouzena jako stručná a všem srozumitelná. Velmi kladně byl ohodnocen i použitý princip metodiky 

postavený na rozvoji kreativity s postupným přidáváním pravidel, což velmi pomáhá zejména při 

odstranění psychického bloku z improvizace. S pozitivními ohlasy se setkala i provázanost metodiky 

s varhanní liturgickou praxí. Možnost vyzkoušet si většinu naučených dovedností prakticky okamžitě 

při liturgii totiž vytváří veliký motivační prvek pro zdokonalování se v improvizačním umění. Určitou 

nevýhodou je zaměření metodiky na liturgickou praxi Římskokatolické církve, i když většinu prvků lze 

samozřejmě použít také při obřadech ostatních církví. Větším problémem je skutečnost, že některá 

cvičení uvedená v metodice jsou pro úplné začátečníky technicky obtížná. Na druhou stranu není možné 

přizpůsobovat metodiku jen úplným začátečníkům, neboť by pak byla odrazující pro pokročilejší hráče. 

Tento problém lze řešit spíše sepsáním návodu k použití představené metodiky, ve kterém se žákům 

doporučí, aby přizpůsobili svůj průchod jednotlivými fázemi metodiky s uvedenými cvičeními také své 

technické úrovni. Mnohá cvičení tak mohou varhaníci – začátečníci zprvu vynechat a vrátit se k nim až 

později po zdokonalení hráčské úrovně. V závěru této výzkumné části práce samozřejmě nechybí ani 

podrobný výčet konkrétních doporučení ke zlepšení jednotlivých prvků a cvičení zkoumané metodiky.  

Disertační práce Improvizace jako hudebně-pedagogická disciplína v přípravě varhaníků pro 

liturgické prostředí dokládá, že varhanní improvizace patří v oblasti liturgické hudby stále mezi živé a 

žádané dovednosti. I přes tento zájem ale dlouhodobě bojuje s problémy pedagogického charakteru. Ty 

spočívají v metodickém uchopení výuky, ve zohlednění potřeb disciplíny, ale také v komplexním 

nazírání na osobnost varhaníka. Nejde tu o profesionála, a tím spíše je tedy třeba volit takové výukové 

metody, které berou v potaz proporci mezi intuicí, dovedností a znalostí. 

 

SUMMARY 

The dissertation Improvisation as a music-pedagogical discipline in the preparation of organists 

for the liturgical environment responds to the absence of a suitable methodology for teaching church 

organists in the Czech Republic. The analysis of research conducted among organists working in the 

liturgical environment managed to obtain not only the information necessary to create the missing 

methodology, but also important information for all those who deal with the issue of improvisation as 

such or music in the liturgy. The data obtained are all the more valuable if we realize that no similar 

research on this issue has been carried out so far. After analyzing the basic information about the 

organists themselves (age, gender, general education, music education, years of organ practice, place of 

work), their music theoretical knowledge and practical playing (especially improvisational) skills 

became the subject of research. The research did not neglect the elaboration of the requirements of the 

organists of the parties of improvisation. The results not only confirmed that church organists consider 

improvisation to be very important, but also identified specific improvisation skills that organists 

consider key to their liturgical practice. It was also found out what outputs the church organists expect 

from the teaching of improvisation. Precisely in order to create a suitable methodology of improvisation 

for church organists, the research did not forget to focus on the methodologies currently used, applied 

both in the form of live teaching (courses for church organists) and in the form of a textbook. The results 

pointed to the fact that practically all textbooks of improvisation used among church organists in the 

Czech Republic are unsuitable for this specific group of musicians, as they are based on the principle of 
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applied theory, which is too complex and technically difficult for most church organists due to their 

musical education and playing level. A great demotivating element of the textbooks used is also the 

minimal connection with liturgical organ practice. The ideal methodology of improvisation intended for 

teaching church organists should be based more on the development of creativity with the gradual 

addition of rules. At the same time, it is necessary to present the methodology in the most concise form 

and in such a way that students can apply the learned material in practice as soon as possible. At the 

same time, it is necessary to constantly emphasize the fact that improvisation can be easily and without 

problems learned. This can be achieved, for example, by setting certain principles within the 

methodology. These then help to break down the block from improvisation, which arose precisely from 

disrespecting the above fact. 

Using the analysis of the obtained data and based on the personal pedagogical experience of the 

author of the work, a methodical procedure of teaching improvisation intended for organists operating 

in the liturgical environment was introduced. With the help of extrospective and introspective 

observation during summer music courses, relevant data were obtained to create a qualitative evaluation 

of the presented methodology. The research confirmed the functionality of the author's methodology and 

at the same time defined its strengths and weaknesses. The methodology was judged by the organists to 

be concise and understandable to all. The applied principle of the methodology based on the 

development of creativity with the gradual addition of rules was also evaluated very positively, which 

helps a lot especially in removing the mental block from improvisation. The connection of the 

methodology with the organ liturgical practice also met with positive responses. The opportunity to try 

out most of the skills during the liturgy creates a great motivating element for improving in the 

improvisational art. A certain disadvantage is the focus of the methodology on the liturgical practice of 

the Roman Catholic Church, although most of the elements can of course also be used in the rites of 

other churches. A bigger problem is the fact that some of the exercises mentioned in the methodology 

are technically difficult for complete beginners. On the other hand, it is not possible to adapt the 

methodology only to complete beginners, as it would then be discouraging for more advanced players. 

Rather, this problem can be solved by writing instructions for the use of the presented methodology, in 

which students are advised to adapt their passage through the individual phases of the methodology with 

the mentioned exercises also to their technical level. Many exercises can be skipped by beginner 

organists at first and return to them later after improving the player level. At the end of this research part 

of the work, of course, there is also a detailed list of specific recommendations for improving individual 

elements and exercises of the researched methodology. 

This work proves that organ improvisation is still one of the living and desirable skills in the 

field of liturgical music. Despite this interest, however, he has long struggled with problems of a 

pedagogical nature. These consist in a methodical approach to teaching, taking into account the needs 

of the discipline, but also in a comprehensive view of the organist's personality. It is not a professional, 

and all the more so it is necessary to choose teaching methods that take into account the proportion 

between intuition, skills and knowledge. 
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