UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

Mgr. Kateřina Hurníková
ZOBCOVÁ FLÉTNA - OD METODICKÝCH
PROBLÉMŮ К ROZVÍJENÍ TVOŘIVOSTI

DISERTAČNÍ PRÁCE

2008

Děkuji svému školiteli prof. Michalu Nedělkovi za jeho podporu, odborné vedení a
velikou vstřícnost.
Dále děkuji všem učitelům, kteří mi umožnili realizovat průzkum na základních a
středních uměleckých školách.

Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Zobcová flétna - od metodických
problémů к rozvíjení tvořivosti vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury.

V Praze dne 14. 2. 2008
/

OBSAH

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

ÚVOD
Uvedení do problematiky
Cíle a metodologie práce
Historie nástroje
Historie zájmu o zobcovou flétnu a její výuku
Slovník pojmů

5
5
9
10
13
23

ZOBCOVÁ FLÉTNA V SOUČASNÉ ŠKOLE
Charakteristika učebních materiálů
Charakteristika metodik a škol hry na sopránovou zobcovou flétnu
Charakteristika metodik a škol hry na altovou zobcovou flétnu
Zobcová flétna na základních a středních uměleckých školách
Cíle průzkumu
Zobcová flétna na ZUŠ
Metodika a organizace průzkumu
ZUŠ Praha 5 (učitel A)
Zápisy pozorování
Závěry z pozorování
Rozhovor s pedagogem
Závěry z rozhovoru
ZUŠ Praha 8 (učitel B)
Zápisy pozorování
Závěry z pozorování
Rozhovor s pedagogem
Závěry z rozhovoru
ZUŠ Praha 8 (učitel C)
Zápisy ze sebepozorování
Závěry ze sebepozorování
Autointerview
Závěry z autointerview
Zobcová flétna na středních uměleckých školách
Metodika a organizace průzkumu
Konzervatoř Plzeň
Zápisy pozorování
Závěry z pozorování
Rozhovor s pedagogem
Závěry z rozhovoru
Konzervatoř Ostrava
Zápisy pozorování
Závěry z pozorování
Rozhovor s pedagogem
Závěry z rozhovoru
Gymnázium Jana Nerudy
Zápisy pozorování
Závěry z pozorování
Rozhovor s pedagogem
Závěry z rozhovoru
Shrnutí

25
25
25
48
60
60
60
61
63
63
76
77
80
83
83
93
94
97
99
99
112
113
117
119
119
125
125
143
144
148
149
149
165
166
171
172
172
179
180
186
189

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.1.1
2.3.2.1.2

KREATIVITA VE VÝUCE HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Kreativita při rozvíjení dechové techniky
Kreativita při rozvíjení artikulační techniky
Elementární stupeň
Pokročilý stupeň
Kreativita při rozvíjení prstové techniky
Elementární stupeň
Hra s pomocnými hmaty, nebo na 1 tónu (g1)
Hra 3 tónů ( g - ^ - e 1 )
Hra dalších tónů (d'-e'-fis 1 g - a 1 )
s perspektivou doplnění do oktávy (h'-cis 2 -d 2 )
Pokročilý stupeň
Problematické hmatové kombinace
Střídání tónů ve spodní poloze ( f W , c 2 -b', a'-b 1 )
Střídání s přeíukovaným tónem e2
Shrnutí

191
193
197
198
200
203
203
203
205

ZÁVĚRY
SUMMARY
PRAMENY A LITERATURA

214
217
218

207
209
209
209
210
212

ÚVOD

Uvedení do problematiky
Zobcová flétna je u nás nejrozšířenějším nástrojem téměř na všech stupních škol.
Na základních uměleckých školách je většinou považována za nástroj přípravný, na
školách mateřských, základních, případně středních, kde se na ni učí hrát děti v rámci
hodin

hudební výchovy, za prostředek přiblížení hudby. Příčinou její velké obliby je

kromě cenové dostupnosti i možnost snadno nástroj ovládnout alespoň do té míry, aby bylo
možno již po pár vyučovacích hodinách zahrát jednoduché melodie. Děti, které se učí hrát
na zobcovou flétnu - a nezáleží na tom, zda docházejí do ZUŠ, zájmového kroužku či zda
se učí kolektivní formou výuky na ZŠ - by měly získat správné základy hry na tento
nástroj. Bohužel, situace je zcela jiná. Děti si velmi často osvojují chybné držení flétny,
nesprávné hmaty a málo pozornosti je věnováno tak důležitým aspektům, jako je dýchání a
artikulace.
Jednou z příčin těchto nedostatků ve výuce je určité podcenění zobcové flétny jako
nástroje, který svými technickými a výrazovými možnostmi nemůže konkurovat nástrojům
klasickým. I když původ zobcové flétny sahá velmi hluboko, nástroj má oproti ostatním
jednu velkou nevýhodu. Po období rozkvětu v renesanci a zejména baroku vymizel na
téměř 150 let z hudební praxe. Zatímco jiné nástroje se v průběhu 19. století zásadním
způsobem vyvíjely, zobcová flétna si na své znovuobjevení musela počkat až na počátek
století dvacátého, kdy se zásluhou anglického muzikologa Arnolda Dolmetsche začala
užívat především к interpretaci staré hudby. Zájem o zobcovou flétnu postupně vzrůstal a
výrazně podnítil výrobu nástrojů. V padesátých letech 20. století našla flétna uplatnění v
hudební výchově, stala se i oblíbeným nástrojem amatérů. V některých evropských zemích
- Velké Británii, Nizozemí, Švýcarsku a Německu - byl však nástroj zásluhou vynikajících
interpretů postupně chápán i profesionálně. Hráči, kteří se spolu s objevováním dosud
neznámých děl renesance a baroka zabývali i studiem historie, dobových pramenů a snažili
se hrát skladby v souladu s estetickými ideály doby jejich vzniku, dospěli к závěru, že
technika hry musí vycházet zchápání hudby 17. a 18. století.1 Jejich tezi potvrzovala i
skutečnost, že zobcová flétna prodělala od doby barokní jen minimální konstrukční změny.
Tento náhled však neznamenal rezignaci na zvyšování technické úrovně. Od 60. let
1

GANASSI, S. Opera intitulata Fontegara. Benátky, 1535. HOTTETERRE, J. Principes de la Flüte
Traversiere oů Flüte d'Allemagne, de la Flüte á Вес oú Flüte Douce et du Haut-Bois par le Sieur Hotteterre le
Romain 1707. 7. vyd. Kassel: Bärenreiter, 1990.
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minulého století začínají avantgardní skladatelé psát pro zobcovou flétnu své náročné
kompozice, v nichž se nástroj představuje se všemi svými osobitými barevnými a
zvukovými možnostmi.2 To, že jsou hráči nuceni zvládat stále komplikovanější moderní
techniky, působí zpětně na zvýšení kvality interpretace. Na profesionalizaci zobcové flétny
v cizině reaguje i hudební školství. Hru na ni lze studovat na konzervatořích a vysokých
hudebních školách v Evropě, Americe i Austrálii. Pedagogové na těchto hudebních
učilištích bývají zároveň špičkovými hráči a mají к dispozici velké množství metodické
literatury.
Od poloviny 20. století se zobcová flétna začíná prosazovat i u nás. Prvním
závazným a na dlouhou dobu jediným metodickým materiálem se stává Škola hry na
sopránovou zobcovou flétnu Ladislava Daniela. V 70. letech vytváří Václav Žilka projekt
Dřevěná píšťalka, jehož cílem je kromě výuky hry na flétnu i renesance rodinného
muzicírování. Zobcová flétna se vyučuje v tehdejších lidových školách umění, v rámci
zájmových kroužků, děti se na ni učí hrát také na základních školách při hudební výchově.
Postupem doby vznikají

další učebnice (Miloslav Klement, Václav Žilka), nabídka

učebních materiálů se ještě více rozšiřuje po roce 1989. Z vnějšího pohledu je tedy výuka
zobcové flétny dostatečně metodicky i institucionálně zajištěna - vždyť na základních
uměleckých školách ji vyučují absolventi konzervatoří a na základních školách aprobovaní
učitelé hudební výchovy. Zkoumáme-li však kvalitu výuky, zejména její odbornou úroveň,
objevíme mnoho problémů.

Děti si neosvojují správné základy hry na nástroj, což se pak

projevuje nedostatky v základních dovednostech - držení, používání správných hmatů,
ovládání dechu, artikulaci.
Jaké jsou důvody tohoto neutěšeného stavu? Domnívám se, že za výše
naznačenými problémy lze hledat dva okruhy příčin: kvalitu stávajících učebnic a
odbornou připravenost učitelů.
Nejrozšířenější učebnicí je již po několik desetiletí Danielova Škola hry na
sopránovou zobcovou flétnu
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Pozitivní roli sehrála v době svého vzniku, kdy byla u nás

jedinou učebnicí, která výuku na tento nástroj rozpracovala do dílčích etap. Jejím
základním nedostatkem je však v několika případech uvádění nesprávných hmatů. Další
učebnice tyto chyby v podstatě přejímají. Škola Miloslava Klementa4 se odlišuje svým
obsahem; na rozdíl od Daniela ji Klement nestaví na hře lidových písní, ale na krátkých
2

Srov. ANDRIESSEN, L. Sweet. Schott, 1964. SH1NOHARA, M. Fragmente. Schott, 1968. LINDE, H. M.
Music for a Bird Schott 1968. BERIO, L. Gesti. Universal, 1966.
DANIEL, D. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. První díl. 1. vyd. Praha : Panton, 1978
KLEMENT. M. Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu. Praha : Editio Supraphon, 1985.
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etudách a barokních a soudobých skladbičkách. Milan Dušek5 pojímá svoji učebnici jako
jakýsi „manuál" pro rychlé ovládnutí tohoto nástroje, a to rovnou všech čtyř užívaných
typů - flétny sopránové, altové, tenorové nebo basové. Učebnice Veselé pískání - zdravé
dýchání Václava Žilky6 vychází z autorova projektu Dřevěná píšťalka. V jeho rámci se
výuka hry na flétnu odehrávala tehdy atraktivní formou jakýchsi koncertů pro rodiče
s dětmi. Na akci navázala Léčivá píšťalka, svým způsobem ojedinělá metoda podporující
zdravé dýchání právě hrou na zobcovou flétnu. Zmíněná učebnice vyniká důrazem na
dechová cvičení, která jsou prospěšná nejen dětem se zdravotními problémy, ale jejichž
zvládnutí je nezbytným základem hry na jakýkoliv dechový nástroj. Spornou však zůstává
hromadná výuka hry na flétnu v rámci cyklů Dřevěná či Pražská píšťalka. Jeden pořad
býval naplněn 500 až 600 účastníky (dětí a dospělých). I když Žilkoví pomáhali asistenti,
nebylo při takovém množství možné kontrolovat, zda si děti osvojovaly správné návyky.
Po roce 1989 se na našem knižním trhu objevují další učebnice. Většina z nich se
od předešlých příliš neliší. Určitý kvalitativní posun představují Hrátky

sflétnou,

písničkami a pastelkami Ivety Hlavaté,7 kde jsou konečně uváděny správné hmaty a větší
pozornost je věnována držení flétny a správnému dýchání a dále škola Kateřiny
Koutníkové Hrajeme na zobcovou flétnu* určená kolektivní výuce.
Uvedené učebnice nepřistupují к výuce až na výjimky komplexně, nevěnují stejnou
pozornost všem okruhům metodických problémů. Nejvíce opomíjena je artikulace.
Učebnice jsou většinou zaměřeny na rychlé zvládnutí základů hry tak, aby žák mohl v již
relativně krátké době hrát písničky.

V posledním desetiletí však u nás vyšly dvě flétnové školy, které znamenají
v metodice nástroje průlom. První je překlad dvoudílné knihy významného nizozemského
flétnisty a pedagoga Waltera van Hauweho Technika hry na zobcovou flétnu,9 který
předkládá výukový systém pro profesionální hráče. Její překladatel, flétnista Jan Kvapil,
začal před několika lety vydávat společně se svou ženou Evou Kvapilovou vlastní řadu
učebnic určenou dětem od 6 let - Flautoškolu.10 Publikace se opírá o zkušenosti světových
pedagogů a osvědčených zahraničních hudebních škol.

DUŠEK, M. Základ hry na zobcové flétny. 3. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1984.
ŽILKA,
V. Veselé pískání - zdravé dýchání. 2. vyd. Praha : Panton, 1990.
?
HLAVATÁ,
I. Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami. 6. vyd. Kladno : Vladimír Beneš, 1995.
s
KOUTNIKOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not.
Praha: Portál, 2003.
( HAUWE, W. Technika hrvna zobcovou flétnu. Díl 1. Praha, Bratislava : WinGra, 1999.
' KVAPILOVI, J. a E. Flautoškola 1. Praha, Bratislava : WinGra, 2003. KVAPILOVI, J. a E. Flautoškola 2.
Praha, Bratislava : WinGra, 2004.
g
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Předpokladem kvalitního vyučování však nejsou jen dobré učebnice. Ještě více
záleží na osobnosti pedagoga, především na jeho profesionální zdatnosti. Jakým odborným
školením učitelé hry na zobcovou flétnu procházejí? Až do nedávné doby představovala
nejkvalitnější přípravu základní umělecká škola. Hru na zobcovou flétnu zde ale až na
výjimky učí pedagogové, kteří ji nikdy nestudovali. Jsou to absolventi konzervatoří, hráči
na jiné dechové nástroje, kteří zobcovou flétnu většinou pojímají jako pouhý přípravný
nástroj, na nějž dítě hraje jen do doby, než si zvolí nástroj takzvaně klasický. Za základní
východisko berou učebnice se všemi, tedy i chybnými, postupy. Učitelé se snaží
postupovat rychle, měřítkem žákovy úspěšnosti se stává schopnost hrát poměrně brzy
technicky obtížné skladby. Žáci, kteří si neosvojili správné základy hry na nástroj, však
nemohou tyto nároky zvládnout.
Koncem minulého století se však situace i v tomto ohledu začala zlepšovat. Někteří
mladí muzikanti odjeli do zahraničí, kde hru na zobcovou flétnu studovali jako hlavní
studijní obor na některé střední či vysoké umělecké škole. Po návratu do vlasti pak začali
vyučovat způsobem a postupy, které si v cizině osvojili. Pro učitele základních uměleckých
škol vznikla metodicky zaměřená První víkendová škola hry na zobcovou flétnu.
Organizátor tohoto cyklu seminářů Jan Kvapil tak pedagogům ve větších českých a
moravských městech nabízí možnost zdokonalit se ve hře a především osvojit si moderní,
v zahraničí ověřené způsoby výuky. Profesionálnímu chápání tohoto nástroje nejvíce
prospívá možnost studia flétny na odborných školách. V rámci bakalářského studia lze
zobcovou flétnu studovat na Akademii staré hudby v Brně. Stejný obor již přes deset let
nabízí i Gymnázium Jana Nerudy v Praze. Možnosti středoškolského studia se
v posledních několika letech rozšířily o některé konzervatoře - v Teplicích, Plzni, Ostravě,
Českých Budějovicích a Praze. Na těchto hudebních učilištích působí mladí pedagogové,
kteří hru na zobcovou flétnu většinou vystudovali v zahraničí. Dá se očekávat, že řada
jejich studentů se po absolvování konzervatoře začne profesionálně věnovat flétnové
výuce. Tím spíše bude zároveň vzrůstat potřeba informací v této oblasti, zejména nových
učebních materiálů prezentujících způsoby a metody výuky.
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Cfle a metodologie práce
Cíl této práce spočívá v několika rovinách. Primární cíl sleduje stanovení takových
tvořivých postupů, které ve výuce hry na zobcovou flétnu vedou ke zvládnutí konkrétních
interpretačních problémů. Přitom zde množství problémů nevyčerpávám beze zbytku, ale
věnuji se těm, které se mi během průzkumu ukázaly jako nejcitlivější - problémy dechu,
artikulace a prstové techniky. Vycházím při tom z předpokladu, že tvořivost v nástrojové
výuce je na různých stupních zastoupena různě. Na základním stupni obecně je
instrumentální tvořivost omezena na minimum, zpravidla se stává jistým druhem průpravy
na klávesových nástrojích, kde spočívá ve hře lidových písní podle sluchu a s improvizací
jednoduchých doprovodů. Melodické nástroje prostor к harmonizaci neposkytují, a také
proto se většině pedagogů jeví prostor pro kreativitu jako málo atraktivní. Tvořivost je tedy
alespoň podle mé dosavadní zkušenosti se stavem této výuky na základních uměleckých
školách v podstatě pomíjena. Na středním stupni je situace přece jen odlišná. Praxe
dokládá, že v zapojování tvořivých činností do hudebníkovy přípravy však opět vedou
klávesové nástroje. Daleko méně prostoru pak kreativitě poskytují vyučující hry na
nástroje melodické.
Sekundární cíl postihuje současný stav výuky hry na zobcovou flétnu na
základních a středních uměleckých školách i rozhodující faktory, které kvalitu výuky
ovlivňují - obsah osnov, učebních plánů, nároky na žáka, vzdělání pedagogů a jejich praxi,
pracovní úvazek učitelů a jejich uměleckou činnost.
V první kapitole se zabývám průzkumem výuky hry na zobcovou flétnu na
základních uměleckých školách a na středních školách, v nichž se nástroj vyučuje jako
hlavní obor. Sleduji aspekty výuky z hlediska učitele a žáka, přičemž klíčové momenty pro
mě představují základní nástrojové dovednosti, rozhodující pro další instrumentalistův *
vývoj. Zajímalo mne však i sociální chování učitele, jeho pedagogická kvalifikace,
intenzita vlastní umělecké činnosti a vedení žáků к tvořivosti. Důležitým východiskem к
dané problematice se pro mne staly učební a metodické materiály, které jsem roztřídila a
charakterizovala podle určitých kritérií. Porovnáním stavu výuky na vybraných ZUŠ a
středních odborných školách jsem mohla stanovit nejen hlavní shodné vyučovací principy,
ale i odlišné přístupy jednotlivých pedagogů, jejich akcentaci určitých prvků flétnové hry a
interpretace a jejich osobité pedagogické postupy.
Na základě výsledků průzkumu a studia odborné literatury pak ve druhé kapitole
definuji hlavní metodické problémy výuky a navrhuji vlastní koncepci, která žákům
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umožňuje získat a rozvinout nástrojové dovednosti na elementárním i pokročilém stupni.
Tento návrh stavím na principech nástrojové kreativity, kdy interpretační problémy
představují východiska pro samostatné tvořivé projevy žáků.

Historie nástroje
Zobcová flétna je dřevěný dechový nástroj se sedmi dírkami na svrchní straně a
jednou přefukovací (oktávovou), spodní dírkou pro palec. Tato palcová dírka zobcovou
flétnu odlišuje od píšťal. Nástroj má opačné kónické vrtání a skládá se ze tří částí hlavice, středního dílu (korpusu) a nožky. Svůj český název získala flétna podle zobce,
v němž je umístěn dřevěný špalíček, který vede hráčův dech na hranu příčného výřezu
{labia). Pro svůj jemný, sladký zvuk dostala ve Francii označení flúte douce, v Itálii flauto
dolce. Za dobu své existence však vystřídala mnoho dalších pojmenování, např. anglicky
common flute, English flute, recorder, německy iMngsflöte, Schnabelflöte, Blockflöte,
francouzsky flute ä neuf trous, flute ď Angleterre, flüte douce, flúte á bec, italsky flauto
diretto, flauto dolce.11
Zobcová flétna pravděpodobně existovala již v pravěku, v Evropě je doložena na
francouzské miniatuře z 11. století .12 Vyráběla se z nejrůznějších druhů dřeva, z rákosu,
bambusu, ale i z kosti. Ze středověku, v němž se prudce rozvíjela především vokální
hudba, se nedochovalo mnoho písemných zpráv o hudbě nástrojové. Bohatším zdrojem
informací je ikonografický materiál. Z vyobrazení je však obtížné určit, zda jde skutečně o
zobcovou flétnu nebo o druh lidové píšťaly. Výtvarníkům mnohdy ani nešlo o pravdivé
zobrazení nástroje, který vnímali spíše jako estetický předmět. Hudebníci byli nejen
interprety a skladateli, ale též básníky, artisty, šašky a museli ovládat hru na několik
nástrojů. V jejich instrumentáři se vyskytovala i dvojitá zobcová flétna, která se
uplatňovala ve dvou provedeních. Jeden typ byl uzpůsoben pro hru v paralelních
intervalech, u druhého, bordunového typu byla jedna flétna melodická, druhá mohla hrát
jeden nebo dva tóny. Dvojitá zobcová flétna se někdy vyráběla z jednoho kusu dřeva,
většinou to však byly dvě samostatné flétny.13
Nástroje se v omezené míře uplatňovaly ve vokální polyfonii, kde mohly
nahrazovat jeden hlas. Mnohem větší prostor nalezly v taneční hudbě, v níž se vyskytovaly
mimo jiné i jednoruční flétny. Byl to typ zobcové flétny vysokého ladění, cylindrického

1з

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15.
BÜCHNER, A. Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století. Praha : Národní museum. 1952, s. 15.
KRATOCHVÍL, J. Dějiny a literatura dechových nástrojů. Praha : SPN, 1960, s. 21.
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vrtání, se dvěma dírkami na vrchní straně a palcovým otvorem na straně spodní. Nástroj
oplýval velkým tónovým rozsahem, protože měl úzkou mensuru - základní tón se
neozýval a hrálo se na něj jen v přefuku. Hráč používal i malíček к zakrývání ozvučného
otvoru, druhou rukou se obvykle doprovázel na bubínek. Středověcí teoretikové
pojmenovali flétnu jednoručku názvem Schwegel (vlámský flute des villeurs, anglicky
taborpipe).14
Instrumentální hudba se více rozvíjela v renesanci. Tehdejší zobcové flétny měly
díky cylindrickému vrtání jasný, Jednobarevný" zvuk a menší rozsah, byly určeny spíše
pro hraní v consortech než pro sólovou hru. Celý soubor fléten byl již naladěný od
výrobce, takže každý nástroj mohl být vyroben z jednoho kusu dřeva.15 Přesto se zřejmě
problémy s laděním vyskytovaly, protože M. Praetorius „doporučuje, nástroj při výrobě
rozdělit mezi zobcem a tónovými otvory, horní díl prodloužit a uzpůsobit tak, aby jej podle
potřeby ladění bylo lze vsunovat do roury."16 Tento způsob však začali nástrojaři používat
až v 17. století.

V renesanci se běžně používaly nástroje opatřené dvěma souměrně

položenými malíkovými dírkami, z nichž jedna se zalila voskem podle toho, kterou rukou
hrál hráč dole. Tuto praxi dosvědčuje i nejstarší dochovaná flétna, pocházející z Nizozemí
ze druhé poloviny 14. století - jde o sopránovou zobcovou flétnu z jilmového dřeva.
Nástroj je uložen v Gemeentemuseum v Haagu.17
Na sklonku renesance byly položeny základy samostatného instrumentálního stylu.
Nástroje se stavěly v celých rodinách, od vysokých poloh až po kontrabasové. Büchner
připomíná, že M. Praetorius ve svém díle Syntagma musicum uvádí „soubor (Stimmwerk)
zobcových fléten, skládající se dohromady z 21 nástrojů."18 Šestnácté století je nejen
obdobím rostoucí úrovně instrumentální hudby, ale i dobou rozkvětu teoretické literatury.
Kromě citovaného Praetoriova díla mají z organologického hlediska největší význam spisy
S. Virdunga a M. Agricoly. V aristokratických kruzích se koncem 16. století vzmáhá
sběratelská vášeň. Největší sbírky hudebních nástrojů vlastnil anglický král Jindřich VIII.,
který byl též velmi dobrým hráčem na zobcové flétny a Ferdinand Tyrolský; přes 600
hudebních nástrojů měla na konci století stuttgartská kapela.19 Dobová sběratelská záliba
inspirovala výrobce ke zdobení nástrojů a jejich vykládání drahými kovy, slonovinou nebo
želvovinou. Tento trend se naplno rozvinul v následující epoše.
|5' BÜCHNER, A. Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století. Praha : Národní museum, 1952, s. 18.
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15.
* BÜCHNER, A. Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století. Praha : Národní museum, 1952, s. 18.
g The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15.
BÜCHNER, A. Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století. Praha : Národní museum, 1952, s. 17.
BÜCHNER, A. Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století. Praha : Národní museum, 1952, s. 11.

i6

11

Největšího uplatnění dosáhla zobcová flétna v baroku. I když se stále vyráběla ve
více velikostech, většina literatury byla psána pro altovou flétnu. Dlouhou dobu si zobcová
flétna udržovala převahu nad flétnou příčnou. Označil-li skladatel part názvem flauto,
rozuměla se tím flétna zobcová, pro příčnou flétnu se používala jiná označení, nejčastěji
flauto traverso. V průběhu 17. století došlo к výraznému zdokonalení nástroje, které
spočívalo v kónickém vrtání, výrobě ze tří částí, jež se zasunují do sebe, a v přesnějším
vrtání dírek, které se kónicky rozšiřují směrem dolů. Místa, kde se díly spojují, získala
charakteristický baňatý tvar, spoje byly z konstrukčních i estetických důvodů často
vyztuženy kroužkem ze slonové kosti. Za vylepšením zobcové flétny stáli významní
nástrojaři, především francouzská rodina Hotteterrů. Jejich výrobní postupy vzápětí přejali
další stavitelé: J. Bressan, T. Stanesby, J. C. Denner, J. H. Rottenburgh, R. Haka, W.
Beukers, I. Heitz, J. W. Oberlander.20 Barokní zobcová flétna již měla rozsah přes dvě
oktávy a díky dvěma posledním dvojdírkám mohla hrát další dva chromatické tóny. Od
třicátých let 18. století však začala být vytlačována flétnou příčnou, v hudební praxi se
nejdéle udržel typ malé zobcové flétny zvané flageolet. „Tento nástroj používal po
Händelovi ještě Gluck a podle některých názorů i Mozart (pikola v Únosu ze Serailu)" 21
Historismus 19. století přinesl vlnu zájmu o staré nástroje. Velkou sbírku
shromáždil koncem století významný anglický badatel Francis W. Galpin, jehož neúnavná
sběratelská a publicistická činnost inspirovala další hudební vědce. Na začátku 20. století
se muzikolog Arnold Do'metch začal zajímat o historické zobcové flétny a stal se jejich
prvním novodobým stavitelem. Své nástroje vytvářel podle modelů barokních nástrojařů.
V jeho činnosti pokračoval i syn Carl. V Německu se během 30. let minulého století začala
zobcová flétna vyrábět sériově v továrnách. Protože však tamější nástrojaři neznali správný
- vidličkový

- hmat pro tón f1 (u sopránového typu, kdy pravá ruka zakrývá dírky

ukazováčkem, prsteníkem i malíčkem), zdálo se jim, že flétna neladí. Zmenšili proto třetí
otvor zdola a naladili tón tak, aby bylo možno zahrát stupnici postupným odkrýváním
dírek. Vytvořili tím nový systém hmatů, který dnes nazýváme německý. Tato změna se
však odrazila v horší technické a zvukové kvalitě nástroje. Tovární výrobu zahájil nejprve
Peter Harlan, jeho příkladu následovali další výrobci, kteří produkovali nástroje
německého i barokního typu. Jejich jména dnes patří к nejvyhledávanějším značkám Moeck, Mollenhauer, Schneider.

f The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15.
21
KRATOCHVÍL, J. Dějiny a literatura dechových nástrojů. Praha : SPN, 1960. s. 21.

12

V současnosti jsou ve školní praxi velmi populární plastové flétny japonských
značek Aulos a Yamaha, existuje však i široká nabídka dřevěných fléten od nejrůznějších
výrobců. Nástroje se dnes vyrábějí nejčastěji v pěti velikostech: sopraninová zobcová
flétna snejhlubším tónem f 2 (notuje se o oktávu níž); sopránová zobcová flétna
s nejhlubším tónem c2 (notuje se o oktávu níž); altová flétna s nejhlubším tónem f4 (notuje
se tak, jak zní); tenorová flétna s nejhlubším tónem c1 (notuje se tak, jak zní) a basová
zobcová flétna, která se jako jediná notuje v basovém klíči od F o oktávu níž, než zní.
Zájem o autentickou interpretaci staré hudby podnítil v posledních několika desetiletích
také výrobu kopií historických nástrojů.

Historie zájmu o zobcovou flétnu a její výuku
Zobcová flétna je nástrojem, který se u nás již po několik desetiletí těší velké přízni.
Tato obliba má řadu příčin. Rodičům, kteří vybírají pro své většinou ještě hudebně
nevyhraněné dítě hudební nástroj, mnohdy usnadní rozhodování nízká pořizovací cena
flétny a představa, že se jejich dítě naučí správnému dýchání. Děti samotné na nástroji láká
možnost rychlého postupu a zahrání jednoduchých písniček již po několika hodinách.
Zobcovou flétnu hojně využívají i učitelé hudební výchovy jako osvědčenou hudební
pomůcku. Řada učitelů základních škol navíc seznamuje své žáky i se základy hry na tento
nástroj a dává jim tak možnost nahlédnout do světa instrumentální hudby. Touha po
domácím muzicírování přivádí mnohé rodiče к tomu, že se sami začínají učit hrát na
nástroj. Zobcová flétna tedy plní mnoho důležitých íunkcí. V rukách učitele hudební
výchovy je aktivizačním prostředkem, který pozitivně působí na celkový hudební vývoj.
Lékaři hru na flétnu doporučují dětem trpícím dýchacími obtížemi. Učitelé základních
uměleckých škol ji doposud chápali spíše jako nástroj přípravný. V dnešní době, kdy se hra
na zobcovou flétnu vyučuje i na konzervatořích, stává se však ZUŠ důležitým článkem
v kvalitní výuce tomuto nástroji.
Málokterý hudební nástroj prošel během svého vývoje tak prudkými výkyvy
popularity. Zobcová flétna se poměrně plynule rozvíjela a zdokonalovala od středověku,
z něhož pocházejí první doložené zmínky o její existenci na evropském kontinentu, až do
baroka, které se stalo dobou její největší slávy. Ve druhé polovině 18. století téměř
vymizela z hudební praxe a objevila se znovu až po roce 1900, kdy nastoupila dlouhou a
svízelnou cestu návratu mezi plnohodnotné klasické nástroje. Podívejme se na tento vývoj
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podrobněji, zaměřme se zejména na dobové proměny metodické literatury a na postavení
nástroje v hudební pedagogice.
Historie zobcové flétny je dlouhá, avšak její původ dosud není zcela objasněn. Ve
středověku se vyskytovala hlavně v taneční hudbě, byla oblíbeným nástrojem potulných
muzikantů.
Velkého uplatnění dosáhla zobcová flétna v období renesance, kdy se vyráběla až
ve

12 velikostech.

Zvuková a barevná jednota odpovídala dobovému

vkusu.

Instrumentální, nejčastěji taneční skladby byly psány bez konkrétní nástrojové specifikace,
až na sklonku renesance se setkáváme u některých skladatelů s doporučením určitého
nástrojového obsazení. Flétny zmiňuje ve svých sbírkách např. Thomas Morley, Antonio
Bertali nebo Johann Heinrich Schmelzer.22 Autoři doplňovali své skladby obsáhlými
předmluvami a doprovodnými texty. Pro nás jsou tyto materiály, často opatřené tabulkami
hmatů, důležitým svědectvím hráčské techniky a interpretační praxe. První skutečnou
učebnicí hry na zobcovou flétnu je však Opera intitulata Fontegara Silvestra Ganassiho
z roku 1535 23 Dílo se zabývá jednotlivými prvky flétnové hry - dýcháním, prstokladem,
artikulací, tvořením tónu a především ovládnutím tehdy nezbytné hráčské dovednosti,
tvorby diminucí. I další teoretická díla ze 16. století dokládají, že zobcová flétna patřila
mezi vyhledávané nástroje. Autoři jako Sebastian Virdung, Martinius Agricola, Philibert
Jambe de Fer24 ve svých spisech rozebírají, kromě obecných hudebněteoretických otázek,
také zásady flétnové hry. Na počátku 17. století tento typ literatury rozšířil Michael
Praetorius svou rozsáhlou encyklopedií Syntagma musicum,25 jejíž druhá část pojednává o
tehdejších nástrojích, jejich technických parametrech a způsobech hry.
Základem barokní interpretační praxe byla schopnost improvizace. Způsob
vytváření tzv. diminucí vysvětluje řada traktátů zvláště zdoby raného baroka, které
v tomto ohledu vycházelo z renesančních zvyklostí. Ke stěžejním titulům podávajícím
26

zároveň svědectví o úrovni flétnové techniky patří Derfluyten lust-hof Jakoba van Eycka

22

MORLEY, T. Consort Lessons; BERTALI, A Sonatella a 5 Flauti et Organo, SCHMELZER, J. H.
Sonata a 7 Flauti Viz The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn,
1980, sv. 15., s. 652.
GANASSI, S. Opera intitulata fontegara. Venice, 1535. Viz The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 658.
VIRDUNG, S. Musicagetutscht un Ausgezogen. Basle, 1511. AGRICOLA, M. Musica instrumental
deudsch. Wittenberg, 1528. JAMBE DE FER, P. Epitome musical. Lyon 1556. Viz The New Grove
Dictionary ofMusic and Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 658.
PRAETORIUS, M. Syntagma musicum. Wolfenbüttel, 1618. Viz The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 658.
EYCK, J. VAN. Der fluyten lust-hof. Amsterdam, 1654. Viz The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 652.
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a The Division Flute21 dílo, které vzniklo podle vzoru o půl století starší publikace určené
houslím, The Division Violist.2* Tématickým základem variací obou sbírek byly oblíbené
dobové popěvky.
Na rostoucí zájem o zobcovou flétnu reagovala řada autorů zvláště v Anglii
vydáváním jednoduchých příruček, tzv. companions29

Tyto pouhé návody ke hře,

obsahující obvykle jen tabulku hmatů a několik nezbytných instrukcí, však nepředstavují
kvalitní metodický materiál.
V průběhu 17. století se zobcová flétna dočkala výrazných konstrukčních a tím i
akustických změn - kónickým tvarem bylo dosaženo jemnějšího, kultivovanějšího tónu,
výroba ze tri dílů umožnila hráči doladění flétny a výrobci přesnější vrtání. Z této doby
pochází i další učebnice flétnové hry. Principes de la flúte traversiere30 J. Hotteterra jsou
první metodikou pro novou, konstrukčně vylepšenou příčnou flétnu, několik kapitol však
pojednává i o zobcové flétně. Metodické pokyny se týkají držení flétny, prstové techniky,
volby správných hmatů i hraní ozdob. O dobovém významu učebnice svědčí její pozdější
31
zkrácený překlad do angličtiny, který vyšel pod názvem The Modern Musick-master.
Kniha, která seznamuje s oblíbenými dobovými nástroji, však už ohlašuje ústup zobcové
flétny z hudební scény. Tento proces, prostupující 18. stoletím, dokládají např. i některé
Vivaldiho koncerty: part zobcové flétny v nich býval při novém vydání nahrazen příčnou
flétnou. Naposledy zobcová flétna zazářila v jedinečném, kvantitativně i kvalitativně
úctyhodném díle G. Ph. Telemanna. Ještě v roce 1780 byla v Anglii vydána učebnice
Compleat Instructions for the Common Flute,,2 po níž však následoval dlouhodobý útlum
zobcové flétny. V době, kdy se zvětšovalo obsazení orchestru a hudba se přesouvala do
větších koncertních sálů, zobcová flétna v konkurenci jiných nástrojů neobstála. Z hudební
praxe však úplně nezmizela, přežívala v amatérském prostředí jako nástroj domácího
muzicírování. Tento jev však nijak nepodnítil tvorbu původní nástrojové literatury.
27

The Division Flute. 1706. Víz The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie,
Londýn, 1980, sv. 15., s. 654.
SIMPSON, Ch. The Division Violist. 1659. Viz The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd.
Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 654.
např. BANISTER, J. The Most Pleasant Companion. London, 1681. SALTER, H. The Genteel
Companion. London, 1683. Viz The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley Sadie,
Londýn, 1980, sv. 15., s. 658.
HOTTETERRE LE ROMAIN, J. Principes de la Flůte Traversiere ou de la Flüte ďAllemagne, de la Flúte
а Вес ou Flůte Douce et du Haut-Bois par le Sieur Hotteterre le Romain 1707. 1. vyd. Kastel: Bärenreiter,
1990.
31
The Modern Musick-master. 1731. Viz The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vyd. Stanley
Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 655.
Compleat Instructions for the Common Flute. 1780. Viz. The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980. Sv. 15., s. 656.
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Nový zájem o zobcovou flétnu nastal až koncem 19. století v Anglii díky
badatelskému úsilí některých hudebních vědců. Muzikologové, jako např. F. Bridge, Ch.
Welch a F. W. Galpin, začali veřejnost seznamovat s výsledky svého studia starých
hudebních nástrojů, traktátů a dalších historických pramenů. Ke znovuoživení zájmu o
zobcovou flétnu však nejvýrazněji přispěl muzikolog a stavitel hudebních nástrojů Arnold
Dolmetch. V roce 1919 začal vyrábět nástroje podle modelu barokního nástrojaře J.
Bressana a v roce 1925 představil na prvním Haslemere33 Festival svou první altovou
zobcovou flétnu. V této době se již vlna zájmu o starou hudbu a historické nástroje, kromě
zobcové flétny zejména o cembalo a smyčcové nástroje, šíří z Anglie na kontinent.
Zpopulárnění flétny v Německu dalo ve třicátých letech podnět к její sériové výrobě, která
však bohužel nevycházela z výzkumů, popisů a zkušeností A. Dolmetche a vyústila tak do
konstrukce chybného, tzv. německého systému.
V Anglii pokračoval v práci Arnolda Dolmetche jeho syn Carl, flétnový virtuóz,
který i v nástrojové výrobě dosáhl vysoké úrovně. Další důležitou osobností v rodícím se
hnutí za profesionalizaci zobcové flétny a její využití v hudební výchově byl Edgar Hunt,
učitel a autor stěžejního díla o tomto nástroji - The Recorder and its Music.34 Byl prvním
pedagogem, který propagoval zavádění zobcové flétny do školní výuky a v roce 1935 začal
vyučovat hru na zobcovou flétnu na Trinity College v Londýně. O dva roky později založil
E. Hunt spolu s C. Dolmetchem Society of recorder Players, společnost, která sdružovala
hráče a příznivce zobcové flétny a podněcovala hudební nakladatelství ve vydávání
potřebné literatury. Zvláště plodnou byla spolupráce s Wahrem Bergmanem, jehož
neúnavná editorská činnost výrazně přispěla к vybudování širokého flétnového repertoáru.
Pro zobcovou flétnu začali komponovat i někteří soudobí skladatelé, např. Robin Milford,
Benjamin Britten, Arnold Cook.
V Německu nebyla tovární výroba fléten přerušena ani druhou světovou válkou,
během níž se kvůli všeobecnému nedostatku dřeva začaly vyrábět - jako dočasné řešení nástroje plastové. Zobcové flétny dokonce využil A. Hitler v rámci nacistické propagace.
V rámci olympijských her pořádaných v Německu v roce 1936 vystoupil i orchestr
mladých hráčů na zobcové flétny a bicí nástroje. Ve 30. a 40. letech tu začínají působit
interpreti, pedagogové a skladatelé, kteří napomáhají pronikání zobcové flétny na
koncertní pódia. Výborný hráč a učitel Gustav Scheck vychoval řadu žáků, z nichž nejvíce

" Haslemere - britské mčsto na pomezí hrabství Hampshire a West Sussex (pozn. aut.).
4
HUNT, E. The Recorder and its Music. London, 1962. Viz The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vyd. Stanley Sadie, Londýn, 1980, sv. 15., s. 658.
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proslul Hans-Martin Linde. Paul Hindemith věnoval jednu svoji skladbu triu zobcových
fléten a jeho vzoru následovali další němečtí skladatelé (např. H. W. Henze, H. Genzmer).
Roku 1937 vyšla kvalitní učebnice hry na altovou zobcovou flétnu F. J. Giesberta.35 Rudolf
Barthel v té době založil orchestr zobcových fléten, v němž se uplatnily všechny polohy
nástrojů od sopraninových po kontrabasové.
Ve druhé polovině 20. století se spektrum působnosti zobcové flétny rozšiřuje na tři
sféry: profesionální hudební scénu, oblast hudební výchovy v rámci elementárního školství
a okruh amatérského muzicírování. Hráči, kteří к zobcové flétně přistupují jako
к plnohodnotnému nástroji, se nejprve zaměřují na repertoár 17. a 18. století v souvislosti
s probouzejícím se zájmem o autentickou interpretaci staré hudby a v šedesátých letech
svůj repertoár rozšiřují o soudobé skladby. Základy moderní hry na zobcovou flétnu
položil dnes již legendární nizozemský flétnista a učitel Frans Brüggen. Svou hrou na
originální flétny z 18. století podnítil výrobu kopií historických nástrojů. Vynikající úroveň
jeho interpretace, především veliká virtuozita, inspirovala mladé avantgardní skladatele
к vytvoření

velkého

množství

kompozic.

Technická

náročnost

těchto

skladeb,

využívajících nejrůznější moderní techniky (různé druhy vibrata a glissanda, zpívání a
mluvení do flétny, zvláštní typy artikulace apod ), se zpětně odrazila na zvýšení kvality
interpretační úrovně. Ani metodická literatura nezůstala stranou tohoto velkého rozmachu.
V padesátých letech vznikly učebnice hry na altovou i sopránovou zobcovou flétnu H.-M.
Lindeho,36 z osmdesátých let pochází škola B. Bonsora37 a vynikající metodika W. van
Hauweho,38 z devadesátých let učebnice M. Zimmermanna.39
Výuka zobcové flétny byla postupně začleňována i do odborného hudebního
školství. Po Anglii, kde se v současnosti hře na zobcovou flétnu vyučuje na několika
vysokých hudebních školách, došlo к podobnému procesu i v dalších zemích

-

v Nizozemí, Francii, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a USA. Kromě toho se po celé
Evropě organizují letní školy, workshopy a další výukové programy.
Vedle tohoto chápání zobcové flétny jako klasického, rovnoprávného nástroje, jsme
v posledním půlstoletí svědky stále většího využívání flétny v hudebněvýchovném
procesu. V dějinách hudební výchovy bychom našli řadu pokusů a snah o propojení zpěvu
GIESBERT, F. J. Schule für die Altblockflöte. Schott, 1937.
LINDE, H.-M Die Kunst des Blockflötenspiels. Eine Anleitung zum Erlernen der Soloblockflöte f . Schott,
1958.
^ BONSOR, B. Enjoy the Recorder. Schott, 1981.
České vydání: HAUWE, W. Technika hry na zobcovou flétnu. Díl 1. Praha, Bratislava : WinGra, 1999.
HAU WE, W. Technika hry na zobcovou flétnu. Díl 2. Praha, Bratislava : WinGra, 2001.
ZIMMERMANN. M. Die Altblockflöte. Band 1. Band 2. Ricordi, 1994.
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s hudebními nástroji při výuce. První ucelenou koncepci však představuje až Schulwerk
Carla Orffa, který vychází z idey komplexní elementární hudební a pohybové výchovy,
určené všem dětem bez rozdílu. Kořeny Orffovy metody tkví ve dvacátých letech 20.
století, kdy se Evropou šířil Dalcrozův systém tzv. rytmické výchovy na školách. Carl
Orff, jehož Dalcrozova metoda hluboce zaujala, v roce 1924 založil v Mnichově
s Dorotheou Güntherovou školu pro gymnastiku, hudbu a tanec - Güntherschule Škola
vycházela ze vzájemného prolínání a doplňování pohybové a hudební výchovy. C. Orff
uvádí: „Vyhýbal jsem se pohybové výchově při výhradně klavírním doprovodu (.. ,).Snažil
jsem se o aktivizaci žáka vlastním muzicírováním, to znamená improvizací a vytvářením
vlastní hudby. Nechtěl jsem pěstovat hudbu na vysoce vyvinutých tradičních' nástrojích,
ale hrát s dětmi na rytmicky založené, lidskému tělu blízké a poměrně snadno
zvládnutelné,

jednoduché nástroje. К tomu bylo ovšem třeba najít vhodný instrumentář.

Čistě rytmických nástrojů bylo tenkrát díky vývoji džezu к dispozici dostatek (...).
Nejprve jsme tedy postavili melodické bicí nástroje s dřevěnými a kovovými kameny (...).
Vedle těchto nástrojů se brzy jako další melodický nástroj objevila flétna (...). Rozhodli
jsme se po mnohých pokusech s exotickými druhy fléten pro flétnu zobcovou, která do té
doby vedla spíše muzeální život. Zvláštní pomocí svého přítele Curta Sachse (...) získal
jsem jako první kvarteto zobcových fléten - sopránovou, altovou, tenorovou a basovou které byly zhotoveny podle starých modelů." 40 Z Orffových záznamů se dále dozvídáme,
že soubor, se kterým ve své škole spolu s D. Güntherovou pracoval, měl zajímavé složení:
„V našem ansámblu jsme používali jako basových nástrojů kromě tympánů a hlubokých
xylofonů také smyčcových nástrojů na držené kvinty bordunových doprovodů, kromě
violoncella také fiduly a různé druhy gamb."41 Školní představení v Güntherschule byla
koncipována tak, aby se tanečníci a hudebníci mohli ve svých úlohách střídat. V roce 1930
vyšlo první vydání Schulwerku, pro instrumentální výchovu byly velmi cenné sešity
věnované jednotlivým nástrojům: např. Cvičení pro bicí nástroje a bubínek, Cvičení pro
xylofony, Cvičení pro zobcové flétny i drobné skladbičky pro různá obsazení. Další plány
na vypracování systému elementární hudební výchovy dětí zmařil nástup fašismu. Po
druhé světové válce C. Orff přistoupil к přepracování Schulwerku, který byl původně
určen pro učitele pohybové výchovy, tedy pro dospělé. Nová metoda vycházela
z mluveného slova a spojila pohyb, zpěv a hru na nástroje v jednotu. Zřízení Orffova
40

ORFF, C. Schulwerk - pohled do minulosti a do budoucnosti. In: Sborník Perspektivy Orffovy školy
hudební výchově. Praha : Supraphon, 1969, s. 26-28.
ORFF, C. Schulwerk - pohled do minulosti a do budoucnosti. In: Sborník Perspektivy Orffovy školy
v hudební výchově. Praha : Supraphon, 1969, s. 26-28.
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institutu v Salzburku přispělo к rozšíření orffovských hudebněvýchovných postupů do
celého světa.
Zastavme se v jednom z nejvýznamnějších center orffovského hnutí, v Holandsku.
Jeden z blízkých spolupracovníků C. Orffa, Pierre van Hauwe, zde vytvořil metodickou
práci Spelen met muzik (Hry s hudbou). Hauwe si uvědomoval určité nedostatky Orffovy
metodiky (především malé využití zpěvu) a ve svém programu tvůrčím způsobem spojil
progresivní prvky Schulwerku (tvořivost, instrumentální výchova) sKodályho metodou
(pěvecká a intonační výchova). Nespornou předností Her s hudbou je, kromě důrazu na
improvizaci, možnost přecházení z jednoho nástroje na druhý. Toto postupné poznávání
různých jednodušších nástrojů má své výhody: dítě se bez hlubší teoretické přípravy může
zapojit do kolektivního muzicírování, svobodná volba je pro ně velkou motivací a
vyzkoušení různých nástrojů lépe ukáže jeho předpoklady ke hře na určitý nástroj. Ve své
hudební škole v holandském Delftu Hauwe založil mládežnický orchestr, v němž
zkombinoval klasické nástroje symfonického orchestru se zobcovými flétnami, kytarou a
kompletním orffovským instrumentářem. Zobcové flétně Hauwe věnoval učebnici
s názvem Gemeinsames Blockflötenspiel (Hudební školka)41 Jak autor v úvodu píše, jedná
se o „návod ke skupinové výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu s doprovodem
nástrojů Orffovského instrumentáře"43 V učebnici nalezneme poměrně málo pokynů,
avšak zajímavým podnětem pro dobré ovládnutí držení nástroje je volba prvních hmatů g l , e1. Dítě se tak od počátku učí správnému postavení pravé ruky. Kvalitní metodický
materiál pro kolektivní výuku v rámci školní hudební výchovy představují dále učebnice
G. Engela44 či S. Fiihrerové.45
Velké uplatnění nalezla zobcová flétna ve druhé polovině 20. století také v českých
zemích, avšak oproti západní části Evropy, kde výuka nástroje probíhala na všech stupních
škol, u nás byla zobcová flétna až do nedávné doby chápána buď jako nástroj přípravný
nebo jako nástroj kolektivního muzicírování v hudební výchově na ZŠ, případně
v amatérském či rodinném prostředí. V šedesátých letech, kdy se v našem školství začala
používat orffovská metodika, rostl i zájem o zobcovou flétnu. Velký prostor dostala v nově
vzniklých základních školách s rozšířenou hudební výchovou (olomoucké a později
pražské), kam ji uvedl pedagog, metodik a jeden z prvních propagátorů obohacování
hudební výchovy o další, zejména instrumentální činnosti, Ladislav Daniel. Ve své
42

HAUWE, P. Gemeinsames Blockflötenspiel. Amsterdam : Musikverlag New Sound, 1994.
HAUWE, P. Hudební školka. Praha : EDITIO SIMIAE LAUDENTES, 1994.
4s ENGEL, G.; HEYENS, G.; HÜNTELER, К.; LINDE, H.-M. Spiel undSpass. Schott, 1990.
FÜHRER, s.; ZIMMERMANN, M. Blockflötenunterricht mit Kindergruppen. Holzschuh, 2001.
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metodice46 předkládá různé způsoby využití flétny v hudební výchově: pro učitele je
zobcová flétna nejen didaktickou pomůckou, ale vedle klavíru dalším hudebním nástrojem,
který poslouží jako doprovod při zpěvu písní. Žáci se však mohou v hodinách hudební
výchovy pod vedením učitele sami učit začátkům hry na zobcovou flétnu: „Doporučuje se
začít přednotovým stadiem, kdy žáci hrají podle učitelova vzoru nápodobou. Jde nám totiž
o to, aby v krátké době zvládli základní návyky a mohli si zahrát první písně. Dodatečné
zgramotnění je snazší,a získal-li učitel žáky pro tento nástroj, dá se počítat se samostatným
učením žáků podle Školy".47
S úsilím o činnostní pojetí hudební výchovy na základní škole je spjato celoživotní
působení Pavla Jurkoviče. Na první pražské základní škole s rozšířenou hudební výchovou
prosadil hru na zobcové flétny pro všechny děti a z každé třídy sestavil vokálně
instrumentální

soubor. Jako absolvent Orffova institutu patřil к prvním

šiřitelům

Schulwerku u nás, o svých zkušenostech sorffovskou metodou hovořil s učiteli na
přednáškách a seminářích pořádaných Společností pro hudební výchovu. Dlouhodobá
spolupráce s Pražskými madrigalisty mu umožnila představit se veřejnosti též jako
výborný hráč na historické flétny a píšťaly.
Zcela zvláštní typ výuky představoval projekt Václava Žilky, nazvaný Dřevěná
píšťalka.

Tento vzdělávací program, který existoval od konce sedmdesátých let až do

počátku nového tisíciletí, byl určen pro děti a jejich rodiče a autor jímr sledoval několik
cílů - naučit děti hře na flétnu, vtáhnout do muzicírování i jejich rodiče, podporovat
fantazii, zpívat s dětmi, představit jim známé osobnosti, učit děti společenskému chování.
Na Dřevěnou píšťalku navazovala Pražská píšťalka,

určená pokročilejším hráčům. Na

počátky tohoto projektu V. Žilka vzpomíná: „...když zájem o hru překvapivě narostl,
ukázalo se, že nám chybí na hudebních školách pedagogové pro výuku hry. A právě to mě
přivedlo к myšlence, aby jeden učitel vyučoval místo jednoho žáka plný sál dětí."48 Velké
množství účastníků kurzů - v jednom pořadu se někdy sešlo přes 500 frekventantů - však
znemožňovalo vštípení správných základů hry, které je pro každý nástroj naprosto
nezbytné. Jako důkaz nevhodnosti takového způsobu výuky může posloužit fotografie
z Žilkový učebnice,49 na níž děti v první řadě při jednom z jeho seminářů drží nástroj
chybně (pravou ruku mají nahoře, levou dole), aniž by si toho V. Žilka všiml. Další

2 DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava : Montanex, 1992, s. 88.
Školou je zde myšlena autorova učebnice Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Viz DANIEL, L.
Metodika hudební výchovy. Ostrava : Montanex, 1992, s. 88.
49

ŽILKA, V. Jak se dělá muzikant. Praha : Petrklíč, 2004.
ŽILKA, V. Veselé pískání - zdravé dýchání. Praha : Panton, 1988, s. 6.
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výukový cyklus Léčivá píšťalka navázal na terapeutický program amerického vědce a
alergologa M. B. Markse, který ke svým dětským pacientům zval hudební pedagogy, aby
s dětmi hrou na dechové nástroje pomohli urychlit rehabilitační proces. V. Žilka semináře
připravoval s lékaři a zdravotníky a pořádal je pro děti, rodiče a učitele. Díky této iniciativě
se veřejnost dozvěděla o další možnosti uplatnění zobcové flétny. I když jsou v tomto
případě prioritou jiné cíle než hudební a umělecké, nelze ani tehdy rezignovat na
dodržování správných zásad nástrojové hry.
Popularita zobcové flétny rostla i díky koncertům a pořadům Jiřího Stivína. Jeho
spontaneita, bezprostřednost, schopnost improvizace a lehkost, s jakou při svých
vystoupeních přecházel z jedné historické epochy do druhé, si získaly velké množství
příznivců. Svoji pozitivní roli sehrály i Stivínovy interpretační kurzy, které podporovaly
mladé lidi v jejich snaze o dokonalé zvládnutí nástroje.
Nejkvalitnější průpravu ve hře na zobcovou flétnu představovaly od počátku
šedesátých let hudební obory lidových škol umění, které poskytovaly základní odborné
vzdělání hudebně nadaným dětem. I zde však byla zobcová flétna dlouhou dobu vnímána
spíše jako nástroj přípravný, na který žák hraje jen do té doby, než si zvolí jiný,
„opravdový" dechový nástroj. К větší prestiži zobcové flétny nepřispěly ani stávající
učební materiály - jedinou závaznou učebnicí byla Škola hry na sopránovou zobcovou
flétnu50 s chybnými hmaty a minimem metodických pokynů. Situaci nemohli zachránit ani
učitelé lidových škol umění, absolventi konzervatoří, kteří však na zobcovou flétnu
mnohdy vůbec nehráli a výuku vedli z pozic jiného dechového nástroje. Našli se však
výjimeční pedagogové, kteří si tyto nedostatky uvědomovali, inspirovali se zkušenostmi
svých zahraničních kolegů, vyhledávali jiné metodické materiály a vedli výuku kvalitním
způsobem, který vycházel ze specifických zvláštností nástroje (J. Olejník, P. Zejfart).
Po roce 1989 se situace začala mírně zlepšovat. Mnozí mladí lidé využili možnosti
studovat hru na zobcovou flétnu na renomovaných zahraničních středních i vysokých
školách. Někteří pedagogové těchto učilišť (R. Bakker, P. Holtslag, A. Salomon, T. Barsel)
pořádali v České republice své semináře. Po čase u nás začali předávat své čerstvě nabyté
zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů i mladí hráči a začínající učitelé. Z tohoto
okruhu nadšenců u nás nejdéle pedagogicky působí Jan Kvapil, který od roku 1996 pořádá
Po celé České republice řadu kurzů pro učitele ZUŠ. Systematické vzdělávání formou
individuálních i skupinových hodin, přednášek a seminářů představuje První víkendová

50

DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. První díl. 7. vyd. Praha Panton, 1978.
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škola hry na zobcovou flétnu, v níž J. Kvapil učitelům poskytuje zevrubný metodický
základ к jejich výuce. Pro ZUŠ napsal spolu se svou ženou Flautoškolu,51 první skutečně
moderní učebnici. Žákovský sešit přináší rozmanitý hudební materiál od lidových písní,
přes renesanční a barokní skladbičky po moderní skladby a řadu zábavných cvičení,
podporujících tvořivost žáků. Metodický sešit podrobně seznamuje učitele s různými
způsoby práce s učebnicí a s jednotlivými didaktickými postupy.
Z dalších kurzů, zaměřených převážně na interpretaci staré hudby, je třeba zmínit
Mezinárodní letní školu staré hudby ve Valticích, Letní školu staré hudby v Prachaticích či
příležitostné interpretační kurzy Týnské školy. Na všech těchto akcích vyučují nejlepší
zahraniční a tuzemští lektoři.
Výrazný pokrok představuje poměrně nedávná možnost studovat hru na zobcovou
flétnu jako hlavní obor na některých českých konzervatořích (Teplice, Plzeň, Ostrava,
České Budějovice, Praha). Vyučují zde naši absolventi zahraničních uměleckých vysokých
škol, výborní hráči a schopní pedagogové, o jejichž schopnostech mimo jiné svědčí i přijetí
některých jejich žáků na evropské univerzity. Poslední dobrou zprávou je možnost studia
nástroje i na vysoké škole, buď na Pedagogické fakultě UP v Olomouci nebo na Akademii
staré hudby v Brně.
Navzdory těmto pozitivním událostem nedávného data úroveň výuky hry na
zobcovou flétnu u nás stále ještě není uspokojivá. Na základních uměleckých školách
dosud vyučují pedagogové způsobem, jaký se používal před dvaceti, třiceti lety: v co
nejkratší době naučit děti co nejvíce hmatů, písniček a potom je směrovat na nějaký jiný
hudební nástroj. Na první pohled tak děti dosahují zpočátku určitých pokroků, rozhodnouli se však u zobcové flétny zůstat, ukáže se najednou, že téměř nejsou schopny dalšího
hráčského vývoje. Technické nedostatky a chybné, avšak již zažité základní návyky jim
brání v dalším růstu. Obdobnou situaci můžeme vidět při hromadné flétnové výuce na
základních školách. I zde je hlavní snahou co nejrychlejší ovládnutí základních hmatů, na
vytváření správných hráčských návyků a jejich kontrolu již nezbývá čas. Jednou z příčin
tohoto stavu je špatná volba učebnic a dalších výukových materiálů. Dodnes
nejrozšířenějším titulem je Danielova Škola a učebnice I. Hlavaté.52 Přitom na našem trhu
existuje řada nových titulů, které by mohly učitelům při výuce pomoci. Kromě zmíněné

" KVAPILOVI, J. a E. Flutoškola 1. Praha, Bratislava : WinGra. 2003.
" HLAVATÁ, I. Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami. 6. vyd. Kladno : Vladimír Beneš, 1995.
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Flautoškoly je např. dosud málo využívanou publikací učebnice Koutníkové,

v

r

určená

hromadné výuce hry na nástroj v hudební výchově na 1. stupni ZŠ. Mezi učiteli hudební
výchovy zajímajícími se o flétnovou výuku je také poměrně málo rozšířena vynikající
Hudební školka P. van Hauweho, a to i přesto, že zde její autor opakovaně pořádal své
semináře, které měly velký ohlas. I když je ve vyučování hře na zobcovou flétnu na ZS i na
ZUŠ stále řada nedostatků, působí zde učitelé s pedagogickým vzděláním a praxí, kteří
skýtají záruku jisté úrovně. Nejhorší situace však panuje v řadách lektorů zájmových
kroužků některých agentur, kteří nemusí mít žádné vzdělání ani předchozí praxi v oboru.

Slovník pojmů
Tento přehled vysvětluje pojmy, jejichž obsah není ve flétnové pedagogice
jednoznačně

vymezen.

Bývají

zaměňovány,

pomíjeny,

případně

nedostatečně

vysvětlovány.
Artikulace - nasazení tónu a jeho ukončení. Odehrává se za součinnosti dechu a vyslovení
hlásek t, d, g, k, r. Volba hlásek určuje měkké (d r, g) či tvrdší (t, k) nasazení tónu.
Alternativní hmaty - používají se jako náhrada základních hmatů. Umožňují totiž snazší
technické (hmatové a intonační) zvládnutí hry trylků, rychlých pasáží s vybranými
tónovými kombinacemi. Alternativní hmaty rozšiřují též dynamické možnosti nástroje,
s jejich pomocí lze hrát ve výraznějších stupních síly než s pomocí hmatů základních.
Autoři některých učebnic nazývají alternativní hmaty též hmaty pomocnými

Barokní flétna - dnes nejužívanější typ flétny, konstruovaný podle dobových vzorů, tedy
s parametry historického nástroje. Její přednosti spočívají v možnosti přesné intonace,
znění všech chromatických tónů, vyžaduje původní hmaty jako v době vzniku tohoto
nástroje. Těmito znaky se barokní flétna znatelně liší od flétny německé.

Dvojitý jazyk (dvojité nasazení, násobné staccato) - jakákoliv kombinace artikulačních
hlásek (viz heslo Artikulace) používaná v rychlých tónových pasážích, např. t-d, d-g, t-k, dr.
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KOUTNÍKOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not.
Praha: Portál, 2003.
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Kolenové

hmaty -

hmaty pro tóny přesahující základní rozsah nástroje (fis3, a3, ais3). Při

hře těchto tónů je třeba zakrýt poslední otvor opřením nástroje o koleno (stehno).

Německá flétna -

nástroj vyráběný v Německu sériově od 30. let 20. století. Od barokní

flétny se liší jinou konstrukcí, umožňující jednodušší hmaty, avšak na úkor kvality tónu.
Z tohoto důvodu se dnes téměř neužívá.

Opěrné body -

místa důležitá pro vyvážené držení flétny. Autoři učebnic se na umístění

těchto bodů neshodují, ve své práci vycházím ze stanovení tří opěrných bodů (spodní ret,
podpěra pravého palce a pravý malíček).

Pomocné

hmaty

- ve své práci tímto termínem označuji hmaty levé ruky bez zakrývání

palcového otvoru. Pomocné hmaty předcházejí seznámení s prvními hmaty základními

a

jsou určené pro začátečníky, kteří jsou tak vedeni к správné a uvolněné pozici levé ruky.
Někteří autoři učebnic tímto termínem označují alternativní

Prstoklady

hmaty.

- jejich označování není jednotné. V této práci se přikláním к číslování

užívanému v holandských a německých učebnicích, kde číslice označují dírky od palcové
až po poslední, tedy 0-8. Částečné uzavření dírky představuje přeškrtnutá číslice. Některé
učebnice užívají místo číslic jiné grafické možnosti, například obrázky apod.

Základní hmaty -

výchozí, nejužívanější a pro výuku závazné hmaty.
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1

ZOBCOVÁ FLÉTNA V SOUČASNÉ ŠKOLE

1.1

Charakteristika učebních materiálů

1.1.1 Charakteristika metodik a škol hry na sopránovou zobcovou flétnu
Učebnice hry na zobcovou flétnu posuzuji podle následujících kritérií:
a) struktura učebnice, typ výuky (individuální, skupinová), věková kategorie,
b) metodické pokyny (oblast dýchání, artikulace, držení nástroje, prstové techniky),
c) správnost údajů (hmaty, terminologie),
d) obsah učiva,
e) notový materiál,
f) tvořivé prvky.

DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. První díť
Ad a) Učebnice je rozčleněna do 30 lekcí, které je podle autora možné zvládnout za
jeden školní rok. Každá lekce je vždy na jedné stránce a žák si v ní osvojí hru nového tónu,
případně neznámý rytmický útvar či jiný prvek z oblasti hudební teorie. Učebnice slouží ke
zvládnutí základů hry, výuka může probíhat ve skupinách po 3-5 žácích. Všechny údaje
v učebnici jsou uvedeny i v německé verzi.
Ad b) Takřka všechny metodické pokyny jsou velmi stručně nastíněny v krátkém
úvodu. Poučení o dechové technice se omezuje na doporučení vědomého ovládání dechu a
nádechů na předepsaných místech, ovšem vlastní dechová cvičení učebnice neobsahuje.
Autor doporučuje artikulaci na slabiku du, při vysvětlování správného držení nástroje
nabádá к uvolnění ruky а к zakrývání dírek bříšky prstů, nezabývá se však důležitou
otázkou vyváženého držení nástroje. Prsty mají být asi 1 cm nad dírkami. Hráč má
v počátečních lekcích přidržovat nástroj pravou rukou tak, aby nezakrýval spodní dírky.
Ad c) Odborné názvosloví se omezuje na popis nástroje; místo číselného označení
dírek a hmatů se užívají na začátku lekce i v závěrečné tabulce hmatů nákresy. U tónu f4
autor uvádí barokní i německý hmat, avšak u barokního typu předkládá dvě verze, přičemž
pouze hmat s použitím pravého malíčku je správný.55 Pro e2 je vedle základního hmatu
uvedena i jeho alternativní podoba bez bližšího vysvětlení.
Ad d) V prvních 8 lekcích se žák postupně seznamuje s tóny h1, a1, g1, c2, d2, takže
hraje pouze levou rukou. Na konci učebnice žák ovládá diatonickou tónovou řadu od c1 do
54

DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. První díl. Praha : Panton, 1991. Přepracované
vydáni. 38 s.
Viz část Historie nástroje.
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g2 a tóny b \ fis1 a fis2. Dokáže hrát non legato a legato v nejběžnějších taktech a
jednoduchých rytmech. Umí zahrát durové stupnice C, F, G. Nové rytmické útvary jsou od
13. lekce vysvětlovány prostřednictvím rytmických slabik.
Ad e) Veškerý notový materiál je složen výhradně z lidových písní - českých,
moravských i cizích, některé jsou podloženy textem. Od 18. lekce jsou zařazovány i
dvojhlasé úpravy.
Ad f) Zhruba od poloviny učebnice autor vede žáky ke hře bez not, podle představy
- na konci lekce uvádí začátek známé písně, kterou má dítě podle sluchu dohrát.
Škola je přehledně členěná, pro děti může být přitažlivá množstvím písní, které se
dají zahrát i zazpívat. Neobsahuje však podrobnější metodické pokyny a uvádí chybný
hmat pro ř . Rytmické slabiky, jejichž princip není blíže vysvětlen, mohou hráči mylně
považovat za artikulační značení. Počáteční postup, kdy žák hraje pouze levou rukou a
pravou drží nástroj za nožku, není z metodického hlediska nejvhodnější. Učebnice
neposkytuje zájemci o hru na flétnu základní informace o výběru nástroje, o přednostech
fléten dřevěných a plastových. Nelze ani jednoznačně souhlasit s autorovou větou, že hru
na zobcovou flétnu může „v počátečním stadiu vést každý učitel znalý hry na dřevěný
dechový nástroj".56
DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Druhý dít1
Ad a) Učebnice je strukturována podobně jako 1. díl, na nějž navazuje. Ve 30
lekcích se mírně pokročilý žák seznamuje s hrou dalších tónů, se složitějšími rytmickými
útvary, s přednesovými a dalšími interpretačními pokyny.
Ad b) Druhý díl neobsahuje žádné poznámky, které by se týkaly metodiky hry na

nástroj.
Ad c) Nové hmaty jsou v lekcích uvedeny správně, v závěrečné tabulce hmatů však
opět najdeme i nesprávnou verzi pro barokní hmat f 1 . Ojedinělý vysvětlující text se týká
hudebněteoretických pojmů, nikoli flétnové hry.
Ad d) Učebnice seznamuje se všemi zbývajícími hmaty v celém flétnovém rozsahu.
V každé lekci se žák seznámí s jednou durovou nebo mollovou stupnicí a tónickým
kvintakordem, ke kterému se od 11. lekce připojuje i dominantní, případně zmenšený
septakord. Žák poznává další druhy taktů, melodické ozdoby a hru staccato.
* DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. První díl. Praha : Panton, 1991, s. 3.
DANIEL. L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Druhý díl. Praha : Panton, 1986. 37 s.
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Ad e) V učebnici se kromě lidových písní vyskytují i krátké skladby, pocházející
převážně ze 17. a 18. století. Každá lekce přináší minimálně jednu dvou až tříhlasou
skladbičku, pro doprovodný hlas se kromě sopránové flétny využívá i flétna altová. Písně a
skladby jsou v durových i mollových tóninách do tří křížků a tří bé. Součástí učebnice je
příloha s klavírními doprovody к několika skladbám.
Ad f) Toto vydání druhého dílu žádné náměty к rozvíjení dětské tvořivosti
neobsahuje.
Učebnice je opět přehledná, notový materiál je oproti předchozímu dílu pestřejší.
Není to však učebnice v pravém slova smyslu, protože neobsahuje žádná vysvětlení ani
cvičení, která by byla zaměřena na určitý prvek nástrojové hry. Prezentace rytmických
slabik v začátku lekcí působí matoucím dojmem (žáci je mohou považovat za artikulační
slabiky). Na rozdíl od 1. dílu, v němž byly některé metodické prvky pojednány alespoň
zkratkovitě, tento díl se problémům flétnové hry nevěnuje vůbec.
DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Třetí dít8
Ad a) Koncepce třetího dílu flétnové školy je vysvětlena v předmluvě. Učebnice je
opět rozdělena do 30 lekcí, které se mají probrat za jeden školní rok. Třetí díl učebnice
odpovídá třetímu roku výuky hry na nástroj, po něm má následovat hra na altovou flétnu
(žáci s menší rukou mohou hrát na sopraninovou flétnu).
Ad b) Autor v předmluvě uvádí: „Hlavním úkolem tohoto roku je zvládnout hru se
vší dokonalostí dechovou, rytmickou i hmatově technickou a dbát na přesvědčivý přednes
(...) Musíme každého přesvědčit, že zobcová flétna není hračka, ale dokonalý hudební
nástroj (...)". 59 Technická průprava se však omezuje na hru stupnic a jednořádkových
cvičení, v nichž se procvičuje nový pomocný (alternativní) hmat: „Učitelé, kteří zobcovou
flétnu nestudovali jako hlavní nástroj, většinou tyto hmaty neznají a mohli by tato cvičení
podceňovat nebo je nechat hrát základními hmaty. To by byl velký omyl".60 Pro práci se
schopnějšími žáky autor učitelům doporučuje své další publikace. Celá učebnice je
zaměřena na zvládnutí alternativních hmatů a jejich používání při hře melodických ozdob.
Tak jako v předchozích dílech školy, ani v tomto sešitu se dechová cvičení nevyskytují.
Hru šestnáctinových hodnot a osmin v rychlejších tempech má žák artikulovat tzv.
58

DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Třetí díl. Praha : PANTON INTERNATIONAL,
1999. 47 s.
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DANIEL. L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Třetí díl. Praha : PANTON INTERNATIONAL,
1999, s. 3.
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DANIEL, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Třetí díl. Praha : PANTON INTERNATIONAL,
1999, s. 3.
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dvojitým jazykem (duku duku). Bližší vysvětlení dvojitého jazyka zde však žák ani učitel
nenalezne. U nového rytmického útvaru autor opět používá rytmických slabik, pod nimiž
jsou tentokrát uvedeny i slabiky artikulační.
Ad c) Učebnice je opatřena tabulkou hmatů a trylků, pro barokní hmat f 1 je opět
uvedena dvojí verze. Autor používá pojem dvojitý jazyk. К popisu prstokladů nových
alternativních hmatů využívá běžných označení jednotlivých prstů (např. pravý ukazovák
apod).
Ad d) Třetí díl školy obsahuje všechny durové a mollové stupnice do tří křížků a tří
bé spolu s tónickým kvintakordem a dominantním septakordem, tentokrát však jsou
souhrnně uvedeny až na konci učebnice. Žák se seznamuje s dalšími složitějšími rytmy a
především s různými melodickými ozdobami.
Ad e) Notový materiál je pestrý, kromě lidových písní sem autor zahrnuje
skladbičky starších slohových období, spirituály, ojediněle i skladby autorů 20. století.
Kromě dvojhlasů zde najdeme i tříhlasé úpravy, doprovodný hlas je určen pro sopránovou,
altovou nebo tenorovou flétnu.
Ad f) Náměty к rozvíjení dětské hudební tvořivosti učebnice neobsahuje.
Seznamování s alternativními hmaty je užitečné hlavně pro schopné a nadané žáky;
pro děti, které mají ještě potíže se zvládnutím základních prvků flétnové hry, není
ovládnutí dalších variant hmatů bezpodmínečně nutné. Jako zcela zbytečné se jeví
používání rytmických slabik, které při absenci ostatních, pro flétnovou hru mnohem
důležitějších, metodických pokynů jsou pro žáky matoucí.
ŽILKA, V. Veselé pískání - zdravé dýchání. Slabikář píštcŮ. Malá škola hry na
sopránovou zobcovou flétnu

1

Ad a) Učebnice, která je určena především samoukům, vznikla v souvislosti s
autorovým vzdělávacím programem Dřevěná píšťalka. V rozsáhlejším úvodu V. Žilka
vysvětluje základní zaměření této školy, kterým je kromě podněcování společného
rodinného muzicírování dokonalé zvládnutí správného dýchání. Hru na zobcovou flétnu V.
Žilka chápe mimo jiné jako preventivní a léčebnou pomůcku dětí srespiračním
onemocněním. Učebnice je rozdělena do deseti lekcí, během nichž si dítě osvojí deset

61
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flétnu. Praha : Panton, 1990. 50 s.
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hmatů. Každá lekce je dále rozčleněna na další části (dechová gymnastika, tónová cvičení,
malá etuda, hra na ozvěnu).
Ad b) V úvodu autor podává základní metodické pokyny ohledně držení nástroje,
nasazování tónu (dý nebo du) a správného dýchání. Právě tato oblast je v učebnici detailně
rozpracována

- vychází se z šesti základních dechových cvičení, jejichž autorkou je

Žilková spolupracovnice PaedDr. L. Smolíková-Jirásková. Děti by se měly dechové
gymnastice věnovat denně nejméně čtvrthodinu, autor děti dokonce nabádá к zavedení
deníčku, do kterého by si měly zapisovat datum, odehrané minuty, dechovou gymnastiku.
Děti se tak mají učit soustavnosti a vytrvalosti. Autor se obrací i na rodiče s prosbou, aby
svým dětem pomohli zvládnout hluboké dýchání: „...při tónových i ostatních cvičeních se
posaďte

na židličku před malého hráče. Oběma rukama s nataženými prsty mu stiskněte

boky tak, že vaše palce budou směřovat к pupíku. Tím budete sledovat, zda se mu bříško
při nádechu vyklenulo jako balónek, zda se boky mírně roztáhly do stran..."62 Autor
vyžaduje důslednost i při rytmickém výcviku - každé cvičení si má dítě nejprve vytleskat a
nahlas při tom počítat, rytmický doprovod uvedený u některých cvičení je určen pro
dospělého.
Ad с) V tabulce barokních i německých hmatů se užívá číselného označení prstů (0
- palec levé ruky, dále 1-7), pro f4 je uveden správný hmat. Autor nabádá к důslednému
dodržování všech zásad flétnové hry včetně držení nástroje, velmi brzy zapojuje pravou
паки (po g1 následuje hmat pro e1).
Ad d) Učebnice seznamuje děti s deseti tóny, pro jejichž označení se používají
dětská jména (např. Gustík, Emilek, Adélka). Děti se naučí diatonickou řadu od c1 do d2 a
tón fis1. Velký důraz je kladen na osvojení bráničního dýchání (dechová a tónová cvičení,
etudy na jeden nebo dva nádechy). Děti si osvojují základy notopisu a důkladně procvičují
rytmus (rytmizace slov a slovních spojení, hra různých rytmů na jednom tónu, hra na
ozvěnu).
Ad e) Základem učebnice jsou autorova tónová cvičení a etudy, najdeme zde však i
dětské písně lidové a umělé, jednohlasé i dvojhlasé. V závěrečném Notýsku malých
muzikantů jsou vícehlasé úpravy převážně lidových písní, určené pro domácí muzicírování.
Ad f) Konkrétní cvičení na rozvoj dětské tvořivosti učebnice neobsahuje. Autor se
však u dětí snaží rozvíjet hudební představivost a paměť prostřednictvím her na ozvěnu
(děti podle sluchu opakují předehraný melodický motiv).
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Velkým přínosem učebnice je dobře rozpracovaná oblast dechové techniky.
Ostatním prvkům flétnové hry není přisuzován takový význam. Pro osvojení správného
držení pravé ruky je výhodné předložené pořadí nových hmatů.

KLEMENT, M. Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu63
Ad a) Klementova učebnice je určena úplným začátečníkům a předpokládá odborné
pedagogické

vedení. Má děti rychle seznámit se zobcovou flétnou a připravit je na

souborovou hru. V předmluvě autor vybízí rodiče к společnému hraní s dětmi (na flétnu
nebo na klavír). Učebnice je rozdělena na jedenáct lekcí.
Ad b) Flétnová škola obsahuje minimum metodických poznámek, dechová a
artikulační cvičení se tu nevyskytují vůbec, к vysvětlení držení nástroje slouží jeden
obrázek a několik stručných poznámek: „Abychom flétnu dobře udrželi, můžeme si ji
pravou

rukou přidržovat na konci " 64 „Kdyby nám držení nástroje dělalo příliš velké

potíže, můžeme si flétnu (...) přidržovat ještě sedmým prstem."65 К zapojení pravé ruky
autor přistupuje již ve druhé lekci.
Ad c) Autor uvádí hmaty pomocí číselného značení (1 - levý palec, další prsty 2-8,
J_znamená polozakrytý otvor). Při seznamování s novými tóny se vychází z německého
systému, hmaty pro barokní systém jsou uvedeny v tabulce, která má několik nedostatků:
Hmat pro f 1 je uveden bez zakrytí posledního otvoru, hmaty e 2 /f jsou ve dvou variantách s levým palcem i bez něho. Z metodického hlediska není příliš vhodná ani další autorova
rada ohledně držení nástroje pravou rukou na konci. Lepším řešením je přidržení nástroje
osmým prstem (podle zde užívaného číslování), nikoli však sedmým, jak doporučuje autor.
Ad d) Učebnice žáka seznámí téměř se všemi tóny flétnového rozsahu. V každé
lekci jsou uvedeny pojmy z hudební nauky, které je třeba žákovi vysvětlit.
Ad e) Kromě menšího množství tónových cvičení je publikace tvořena
jednohlasými a dvojhlasými skladbami z různých slohových období. Lidové písně se zde
nevyskytují, součástí učebnice je sbírka jednoduchých klavírních doprovodů к vybraným
skladbám.
Ad f) Tvořivé prvky učebnice neobsahuje.
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Učebnice je zajímavá bohatým notovým materiálem a klavírními doprovody
přednesových skladeb, z metodického hlediska však příliš nevyhovuje.
STOJAN, J. Škola hry na sopránovou

zobcovou flétnu pro začátečníky

i

samouky66

Ad a) Učebnice je určena všem začátečníkům bez ohledu na věk, mladší hráči by
měli být podle autorových slov pedagogicky vedeni alespoň jeden až dva roky. Vzhledem
к tomu, že je škola věnována samoukům, přináší ve svých 21 lekcích nejen nové hmaty,
ale i vysvětlení základů hudební nauky.
Ad b) Metodický výklad je omezen na několik úvodních vět, z nichž se dítě
seznámí s jednotlivými částmi flétny a s jejím držením. Dechovou a artikulační
problematiku autor shrnuje do odstavce s názvem Způsob foukání a dýchání. Doporučuje
nasazování tónu pomocí slabiky dú, polohu jazyka v ústech popisuje chybně: „Jazyk se
nesmí dotýkat štěrbiny zobce a je opřen o horní ret. Foukneme lehce do štěrbiny zobce
pomocí slabiky dú. Jazyk se stáhne dozadu a otevře přístup vzduchu do štěrbiny zobce a
tím do celé flétny."67 К artikulaci se autor vyjadřuje ještě jednou, v i l . lekci, při výkladu
staccata: krátké tóny mají hráči nasazovat vyslovením slabiky tu, dlouhé tóny pomocí dú.
V otázce dechové techniky autor nabádá к tzv. spodnímu dýchání. Dechová cvičení ani
podrobnější vysvětlení dechové techniky učebnice neobsahuje.
Ad с) V úvodním popisu zobcové flétny autor sice tónové otvory čísluje (palcová
dírka - P, vrchní dírky 1-7), při seznamování s jednotlivými hmaty však používá
grafického znázornění a slovního popisu. V učebnici představuje pouze barokní hmaty, pro
f1 uvádí vedle správného hmatu i jeho chybnou verzi bez zakrytí posledního otvoru a
poznamenává к tomu. „Tento hmat používáme méně, protože obvykle na flétnách
neladí."68 Děti poměrně dlouho procvičují hmaty určené pouze levé ruce, ve Škole není
vysvětleno, v jaké pozici má přitom být pravá ruka. Jako první hmat pro obě ruce je zvolen
velmi obtížný tón f \
Ad d) Škola hráče naučí všem tónům v rozsahu cW,

u některých tónů jsou

uvedeny vedle základních hmatů i hmaty alternativní. Děti se seznámí i se stupnicemi durovými (C, D, F, G), chromatickou a d moll aiolskou.

66

STOJAN, J. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro začátečníky i samouky. Přerov : JASTO, 1998.
47 s.
67
STOJAN, J. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro začátečníky i samouky. 1. díl. Přerov : JASTO,
1998, s.3.
STOJAN, J Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro začátečníky i samouky. I. díl. Přerov : JASTO,
1998, s. 12.

31

Ad e) V každé lekci je uvedeno několik cvičení к osvojení nových hmatů, většinu
notového materiálu tvoří české lidové písně, v menší míře spirituály a populární písně.
Ad f) Tvořivé prvky učebnice neobsahuje.
Učebnice, které byla „udělena schvalovací doložka MŠMT ČR č. j. 28-757/98-22
dne 15. října 1998 к zařazení do seznamu učebnic pro základní umělecké školy",
nedostatečně

je

metodicky vybavena. V e více jak stručných pokynech ke hře jsou metodické

chyby (výše uvedené poznámky o artikulaci). Není ani vhodné začínající hráče najednou
seznamovat se základními a alternativními hmaty.
•70

HLAVATÁ, I. Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami
Ad a) Učebnice je určena, vzhledem ke svému uspořádání a celkovému charakteru,
nejmenším

hráčům. Není členěna na jednotlivé lekce. Z rozvržení dvou tématicky

zaměřených částí (První Vánoce sflétnou, Druhé Vánoce sflétnou) lze usuzovat, že
publikace má dětem vystačit na dva roky. Veškeré nové učivo je vysvětlováno s ohledem
na předškolní a mladší školní věk, celou učebnicí prochází motivační text s obrázky, které
si mají děti vybarvovat.
Ad b) V úvodu se autorka věnuje držení nástroje a především nácviku správného
dýchání, které vysvětluje pomocí přirovnání (zívnutí; nalévání limonády do sklenice nejprve se zaplní dno, pak teprve stoupá hladina výš). К osvojení břišního dýchání mají
Přispět tři cviky. V Desateru správného flétnisty je nastíněn způsob práce s učebnicí
(nejprve rytmické zvládnutí cvičení, potom procvičení názvů not, hraní v pomalém tempu,
správné dýchání, nasazování tónů, držení těla). Kromě vytvoření vhodných dechových
návyků se autorka dosti zevrubně věnuje artikulaci. Slabiky dý a tý si děti procvičují
nejprve na rytmizovaném říkadlu, autorka vyznačuje artikulační slabiky i pod písničky:
děti mají melodii zahrát nejprve pomocí dý, potom tý, případně i v kombinaci těchto slabik.
Ad с) V učebnici jsou barokní i německé hmaty zobrazovány graficky, při jejich
Popisu se používá označení názvů prstů (levý ukazovák, pravý prostředník), číselného
značení se nevyužívá. Pro f1 je uveden správný hmat. Děti nejprve používají pouze levou
ruku, pozice pravé ruky není vymezena. Jako první hmat pro obě ruce je vhodně vybrán
tón d1.

^STOJAN, J. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro začátečníky i samouky. 1. díl. Přerov : JASTO,
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Ad d) V průběhu dvou let se děti seznámí s diatonickou tónovou řadou od c1 do f 2 a
s tóny fis1, b1. Všechny tóny jsou označovány dětskými jmény (Honzík, Amálka atd.).
Souběžně s novými hmaty si děti osvojují i základy notopisu. Na konci učebnice ovládají
hru non legato, legato, synkopy (v souvislosti s písničkou Beskyde, Beskyde), tečkovaný
rytmus a kromě základních taktů i takt tříosminový.
Ad e) Většinu notového materiálu tvoří lidové písně, v menší míře se vyskytují i
cvičení a dětské umělé písně. Část Druhé vánoce s flétnou přináší i hru dvojhlasů.
Ad f) Ojediněle se v učebnici vyskytují pokyny tvořivého charakteru (např. opravit
chybný rytmus písničky).
Učebnice je pro nejmenší hráče velmi atraktivní (obrázky, motivační texty), přitom
však poskytuje vcelku dobrý metodický základ (dýchání, artikulace). Nezvyklé je uváděné
pořadí artikulačních slabik - dý, tý, slabiky se obvykle používají obráceně.
HAUWE, P. van, Hudební školka 1 - 41X
Ad a) Čtyřdílná učebnice je určena skupinové výuce v nižších ročnících základních
uměleckých škol a v hudební výchově na základních školách. Způsob Hauweho flétnové
výuky úzce souvisí sjeho metodou „Spielen mit Musik", která spojuje všechny
hudebněvýchovné činnosti. Děti jsou od samého počátku vedeny к souborové hře, v níž se
uplatňují i Orffovy hudební nástroje.
Ad b) Veškeré metodické vedení nechává Hauwe na učiteli: „K prvním cvičením
Přistupujeme až po základních pokynech učitele: к držení těla, držení nástroje, nastavení
Prstů (prsty se přikládají naplocho), způsobu dýchání (jedna z nejdůležitějších věcí je
zvládnuté dýchání!), nasazení tónu atd."72
Ad c) Hmaty Hauwe označuje dvojím způsobem: grafickým vyobrazením a
číslováním prstů (levý palec - 0, dále 1-7, poloviční zakrytí dírky - přeškrtnutá číslice).
Všechny hmaty jsou správně uvedeny, a to v barokním i německém systému. U některých
tónů jsou prezentovány méně obvyklé hmaty, které jsou vhodné pro přesnější intonaci jedná se o fis1 (2. sešit), cis2 a gis1 (3. sešit).
Ad d) První díl vychází z pentatonického tónového prostoru. Všechny tóny Hauwe
označuje v jejich znějící podobě, dítě si tedy osvojí g2, e2, a2, h2, d2, c2. Kromě názvu tónu
71
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uvádí autor i příslušnou solmizační slabiku, u skladeb místo předznamenání zvlášť
vypisuje notu, která je tónikou (např. g = do; с = do). Druhý sešit přináší hru dalších tónů:
f 2 , c3, d3, fis2, b2, e3, f 3 (v jejich znějící podobě), seznámení s tečkovaným rytmem a
tříosminovým a šestiosminovým taktem. Ve třetím díle se rozsah rozšiřuje o další tóny:
cis3, gis2, g3, a3, b3, hru legát a složitějších rytmů. Poslední díl informuje o existenci
enharmonické záměny a doplňuje rozsah o další tóny.
Ad e) Všechny tónové spoje se důkladně procvičují v řadě cvičení. К nim přistupují
kratší Hauweho skladbičky i převzaté melodie. Většina skladeb je ve dvojhlasé i vícehlasé
úpravě s doprovodem Orffova instrumentáře. Doprovody mohou sloužit také jako
samostatné předehry, mezihry a dohry. Notový materiál je rozmanitý: lidové písně
evropských národů, spirituály, středověké, renesanční a barokní vícehlasé skladby
homofonního i polyfonního charakteru.
Ad f) Úpravy skladeb jsou uzpůsobeny tak, aby s nimi mohl učitel tvořivě pracovat:
„Mnoho skladbiček a písniček je opatřeno osmitaktovým doprovodem, který lze během

provedení stále opakovat. Můžeme také třeba při každém opakování přidat další nástroj,
tím se dosáhne patřičné gradace. Každý doprovod může sám o sobě sloužit jako
předehra."73
Hudební

školku

Spielen mit Musik.

je třeba chápat jako součást autorovy hudebněvýchovné metody

Učebnice může být cenným pomocníkem při skupinové výuce hry na

zobcovou flétnu, u učitele však předpokládá dokonalé ovládnutí nástroje a metodiky hry.
Největším přínosem publikace je volba prvních hmatů (g-e), při kterých si dítě od počátku
osvojí správné postavení prstů a rukou a také velké množství notového materiálu
určeného vícehlasé hře.

KOUTNÍKOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou
flétnu bez not74
Ad a) Publikace je určena učitelkám mateřských škol a prvního stupně základních
škol. Autorka metodiku rozpracovala do dvaceti lekcí na jeden školní rok, flétnová výuka
má probíhat dvakrát měsíčně po dobu 10-15 minut. Každá lekce má tři části: A - obsah
učiva, В - metodické vysvětlení, С - nápadník - další říkadla, písně a hry.

74 JJiH^-' P van' Hudební školka 1. Praha : EDITIO SIMIAE LUDENTES, 1994, s. 1.
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Ad b) Lekce mají pevně danou strukturu. Začínají dechovými cviky, následuje
opakování učiva z předchozí hodiny, probírání nové látky a zadání domácího úkolu.
Kromě říkadel a písní obsažených v jednotlivých lekcích mají děti к dispozici ještě notýsek
Flétničku (Příloha I.) s obrázky a grafickým záznamem dalších písniček. Autorka nabádá
к pomalému postupu, který umožní důkladné osvojení správných návyků. V první lekci se
děti jenom seznamují s nástrojem a péčí o něj. V rámci rozmanitých her s hlavicí si
procvičují správné dýchání a nasazování tónu. Držení celého nástroje si osvojují až ve
druhé lekci. Při hře by děti měly střídat různé polohy (vsedě, vestoje, v kleku). Velký důraz
je kladen na ovládnutí dechové techniky a artikulace (autorka uvádí pouze slabiku dú).
Všechna nová říkadla a písně děti nejprve hrají rytmicky na jednom tónu, potom se učí hrát
melodii. Místo not používá autorka grafického rytmického a melodického záznamu a
fonogestiky.
Ad c) Autorka neuvádí číselné označení prstokladů, v lekcích si vystačí se slovním
popisem a v tabulce hmatů s grafickým znázorněním. Učebnice je určena pouze baroknímu
typu zobcové flétny, všechny hmaty jsou uvedeny správně, pro h1 je uveden i alternativní
hmat pro spoje d - h 1 . К výkladu o držení flétny však mám dvě výhrady. První se týká
pozice pravé ruky v úplných začátcích, kdy je zaměstnána pouze levá ruka. „Pravá ruka
přidržuje flétnu ukazováčkem a palcem mezi 3. a 4. dírkou."75 Tento zlozvyk se pak děti
těžko odnaučují. Má druhá výhrada směřuje к postavení prstů: „...dostatečný přítlak prstů
na otvory (zpočátku vést к silnějšímu tlaku, děti si kontrolují po hře, zda mají na bříškách
prstů vytlačená kolečka)".76 Z praxe vím, že uvolněnost prstů bývá pro děti velmi obtížná,
takže si na ni musí zvykat již od počátku. Jakýkoli špatný návyk si na dlouhou dobu
zafixují.
Ad d) Děti si osvojí všechny tóny stupnice С dur, kterou před dokončením učebnice
dokáží zahrát. Seznámí se s některými pojmy z hudební nauky, s hrou tenuta, legata,
staccata. Jsou vedeny i ke vhodnému frázování (vychází se přitom z deklamace říkadel).
Ad e) V učebnici se pracuje převážně s říkadly. Děti se naučí zahrát 20
melodizovaných říkadel a 15 písní.
Ad f) Učebnice obsahuje hodně tvořivých prvků. Už v první lekci se děti naučí
různé hry při foukání do hlavice, v nichž mohou uplatnit své představy (Siréna, Ptáček,
Sanitka, Indiáni). Výchozí metodou nácviku všech nových prvků je hra na ozvěnu: učitelka
75

KOUTNÍKOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not. 1.
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deklamuje část říkadla, děti rytmus opakují hrou na jednom tónu. S říkadly se pracuje i
jinak: na rytmicky výrazný, krátký text děti vymýšlejí další slovní varianty. Dětskou
kreativitu probouzí i hra na otázku a odpověď: učitelka od daného tónu zpívá otázku (např.
„Co ti chutná?"), dítě od stejného tónu zazpívá odpověď („Mně chutná ..."), všechny děti
pak zahrají tentýž motiv na flétnu. Hudební představivost rozvíjejí hry Na kouzelná ouška
a Střídavá. V prvním případě děti se zavřenýma očima poslouchají tón, který učitelka
zahraje a také pojmenuje. Když pak zahraje jiný tón, děti ho mají poznat. Při druhém
cvičení hrají známou píseň po dvou taktech střídavě dívky a chlapci, hmaty však ukazují
všichni.
Celá učebnice je velice důkladně metodicky propracovaná. Vynikající úroveň mají
části věnované dechové technice, rytmické výchově a tvořivosti. Pokyny к držení nástroje
jsou však z metodického hlediska nevhodné (přidržování flétny pravou rukou, tlak na
prsty).
HAWTHORN, P. Moje první zobcová flétna77
Ad a) Publikace je koncipovaná jako barevná obrázková kniha pro nejmenší hráče.
Není členěna na jednotlivé lekce. Na každé dvoustraně se představuje nový pojem,
problém nebo hmat.
Ad b) Úvodní část děti seznamuje s díly zobcové flétny, následuje krátké poučení o
držení nástroje (vzpřímené držení těla při sezení i stání), tvoření zvuku (nejprve foukání do
flétny bez zakrývání dírek), používání jazyka (nasazování pomocí tu) a pokládání prstů
(děti mají hned na začátku zkusit položit prsty na flétnu tak, jako by hrály с1). К otázce
dýchání se učebnice vůbec nevyjadřuje. Málo pozornosti je také věnováno artikulaci a
důkladnějšímu procvičování tónových spojů. Zato je v učebnici poměrně hodně dalšího
učiva (tečkovaný rytmus, legato, ligatura, staccato, italská tempová a jiná označení, údaje o
pravěkých flétnách, ukázka notace z 15. století apod.)
Ad с) V učebnici jsou uváděny pouze barokní hmaty, všechny bezchybně.
Číselného označení prstokladu autor nepoužívá, vystačí si s nákresy a slovním popisem.
Největší metodickou chybou je vedení dětí к tlaku na prsty (po hře si mají zkontrolovat,
zda mají na bříškách prstů vytlačena kolečka). Autor naopak velmi správně vysvětluje
techniku odkrývání palcové dírky při hraní přefukovaných tónů: „...postupně posunujte
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palec tak, aby nehet na palci odkryl malou část dírky. (...) Možná to nepůjde snadno,
г

Г

cc78

pokud máte nehet na palci příliš dlouhý nebo příliš krátký."
Ad d) V průběhu učebnice si děti osvojí tóny od c1 do g2 a naučí se hrát durové
stupnice D, C, F, G. Mají zvládnout hru tenuto, legato, staccato. Učebnice také přináší
vysvětlení velkého množství hudebních pojmů.
Ad e) Učebnice obsahuje málo cvičení к osvojování nových tónových spojů.
Většina

notového materiálu je uvedena na konci knihy. Jedná se převážně o lidové písně

různých národů, filmové melodie, populární písně, ale i upravené melodie z oblasti vážné
hudby.
Ad f) V průběhu výkladu autor adresuje dětem otázky, odpovědi na ně jsou
uvedeny v závěru knihy. Několik otázek má tvořivý charakter (např. podle určitých pokynů
mají děti samy vytvořit stupnici G dur).
Učebnice

některé

prvky

flétnové

hry

vysvětluje

velmi

dobře

(tvoření

předkovaných tónů), jiné téměř přehlíží (dýchání, artikulace). I když se svým barevným a
grafickým

řešením snaží co nejvíce zaujmout malého hráče, kvůli přehnanému množství

předkládaných informací působí nepřehledným dojmem.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole. Zobcová flétna19
Ad a) Publikace, která je určena učitelům základních škol, není učebnicí v pravém
slova smyslu. V jednotlivých kapitolách najdou pedagogové vhodné motivační texty,
nejdůležitější poznatky a zásady flétnové hry, velké množství nejrůznějších her, úkoly pro
děti a také vtipné obrázky, ve kterých mají děti nacházet ukryté hudební znaky.
Ad b) V úvodní kapitole autorka upozorňuje učitele na rozmanité možnosti
začlenění zobcové flétny do všech čtyř hudebněvýchovných činností (pěveckých,
instrumentálních, poslechových a pohybových). Další metodické poznámky se týkají
specifičnosti kolektivní nástrojové výuky. „Nejprve se zde počítá s výukou hry na flétnu
bez not, preferuje se technika správného tvoření tónu a ovládání nástroje včetně aktivizace
sluchových zkušeností dětí."80 Po stručném seznámení s historií flétny, jejími druhy, jejím
složení a péčí o nástroj jsou již následující kapitoly věnovány osvojování jednotlivých
Prvků flétnové hry. Autorka stručně a jasně vysvětluje držení flétny, pokládání prstů,
dechovou techniku (bohatá nabídka dechových cvičení), rozeznění nástroje a artikulaci
Í^WraORN,
P. Moje první zobcová flétna. Praha : SVOJTKA a VAŠUT, 1996, s. 29
JENČKOVÁ E Hudba v současné škole. Zobcová flétna. 3. upravene vyd. Hradec Králové : TANDEM,
2007. 52 s.
JENČKOVÁ E Hudba v současné škole. Zobcová flétna. Hradec Králové : TANDEM, 2007, s. 1.
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(používá íú, děti cvičí nasazování tónů prostřednictvím her nejprve na hlavici). Také
seznámení s prvním tónem je provázeno velkým množstvím hravých cvičení, včetně hry
tónů za akordického doprovodu klavíru. Nácvik dalších tónů se již v učebnici nerozebírá,
autorka doporučuje postupné zvládnutí rozsahu od c1 do d2. Nabízí pak další hry s melodií
pro levou ruku i pro obě ruce. Následující metodický výklad se týká nacvičování vícehlasu
(hra akordů, kolektivní improvizace v rámci pentatoniky, minikánony, ostinata , vícehlasé
úpravy písní).
Ad c) Protože publikace představuje metodickou pomůcku pro učitele, kteří hru na
zobcovou flétnu ovládají, nejsou v ní hmaty souhrnně uvedeny. Pokyny к flétnové hře jsou
dobře metodicky zpracované.
Ad d) Jádro publikace tvoří velké množství „...nejrůznějších motivačních her bez
flétny i s flétnou, které u začátečníků podporují vytvoření správných návyků instrumentální
hry. Kromě toho (...) otevírají cestu к počátkům instrumentální tvořivosti současně se
zvládáním techniky hry prvních tónů."81
Ad e) Publikace je jakýmsi „zásobníkem" nápadů, hudebních a motivačních her.
Kromě toho obsahuje i několik písniček a skladbiček.
Ad f) Celou knížkou prolíná snaha o stimulování dětské tvořivosti, ale také hudební
představivosti a paměti. Děti hrají písně jednotlivě po dvoutaktích, po jednotlivých tónech,
motivy zahrané na flétnu opakují na orffovských melodických nástrojích, hrají rytmus na
jednom tónu podle obrázkového záznamu, na rytmus krátkého textu se pokouší o tvorbu
melodie a hledají к ní vhodný název apod.
Publikace je pro učitele velmi inspirativní. Svým důrazem na tvořivost se odlišuje
od klasických učebnic hry na nástroj.
DUŠEK, M. Základ hry na zobcové flétny*2
Ad a) Publikace poskytuje samoukům návod к osvojení základů hry na zobcovou
flétnu. Má tři části a dodatek. První část seznamuje s notopisem a rozsahy sopránové,
altové, tenorové a basové flétny. Druhou část tvoří vlastní škola hry na některý ze čtyř
druhů zobcové flétny (sopránová, altová, tenorová, basová). Třetí část obsahuje etudy a
skladby starších slohových epoch. V Dodatku jsou uvedeny transkripce písní a skladeb pro
basovou zobcovou flétnu.
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Ad b) Učebnice je jakýmsi univerzálním návodem na osvojení základů hry na
jakýkoli typ zobcové flétny. Hned po stručném seznámení s držením nástroje se hráč učí
vyloudit první tón: „Při výdechu, jehož docílíme způsobem, podobným zhruba lehkému
odplivnutí zrnka tabáku nebo smítka ze rtů, se ozve tón g (resp. с) " 83 O dýchání, artikulaci
či prstové technice není v učebnici ani zmínka.
Ad c) Autor se nezmiňuje o existenci německého a barokního systému a v učebnici
uvádí pro f 1 a f 2 pouze německý hmat. V tabulkách hmatů číselné značení prstokladu
neužívá. Zcela chybné jsou pokyny pro kladení prstů na flétnu: „Levý malíček přitiskneme
šikmo shora proti pravému palci (mezi čtvrtý a pátý otvor) tak, aby nepřekážel levému
prsteníku a později pravému ukazováčku v zakrývání otvorů."84 К této pozici levého
malíčku, který má být ve skutečnosti při hře naopak uvolněný, vybízí autor ještě jednou a
přidává další nesprávný pokyn - přidržování nástroje zrovna nehrajícími prsty prvé ruky.
„Považujeme-li za nutné (a máme-li čas) upevnit si držení nástroje některým právě volným
prstem, dbáme, abychom jím sebeméně nezakryli některý otvor! Nezapomínejme však na
funkci levého malíčku pro pevné držení nástroje!"85

Autor se vůbec nevyjadřuje

к artikulaci, přitom však od počátku vede hráče používání portamenta a legata.
Ad d) Učebnice hráče seznamuje se všemi tóny flétnového rozsahu včetně
některých alternativních hmatů. Hráč si osvojí chromatickou stupnici i řadu hudebních
Pojmů (přednesová a dynamická označení, intervaly, enharmonická záměna, synkopa atd.)
Ad e) Veškerý notový materiál je uveden na dvou notových osnovách: první je
určena sopránové a tenorové flétně, druhá altové a basové. Jsou zde cvičení zaměřená na
určité prvky (vázání problematických tónů, cvičení na seznámení s intervaly), lidové i
Populární písně, úryvky ze známých skladeb, kánony.
Ad f) Učebnice postrádá jakékoli tvořivé prvky.

Kvůli svým velkým metodickým nedostatkům je tato publikace zcela nevhodným
učebním materiálem. Pro pedagogické účely je využitelná třetí část, která obsahuje etudy a
krátké přednesové skladby.

J^UŠEK. M. Základ hry na zobcové flétny. Praha : Editio Supraphon, 1984. 3. vyd., s. 9.
DUŠEK, M. Základ hry na zobcové flétny. Praha : Editio Supraphon, 1984. 3. vyd., s. 15.
DUŠEK, M. Základ hry na zobcové flétny. Praha : Editio Supraphon. 1984. 3. vyd., s. 16.
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KVAPILO VT, J. a E. Flautoškola 1. Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu
86

KVAPILO VI, J. a E. Flautoškola 1. Metodický sešit pro učitele
Ad a) První díl učebnice J. a E. Kvapilových má dvě části - žákovský sešit a
metodický sešit pro učitele. Publikace j e pro děti lákavá svým barevným řešením a
množstvím obrázků. Členění do sedmi kapitol však není úplně graficky přehledné. K r o m ě
nových hmatů

se v kapitolách pravidelně objevují tyto části:

Zvuky, Flétnová řeč,

(Žížalky), Moderní techniky, Nové hudební pojmy- na konci kapitol jsou pro děti

Prstocviky

připravené otázky a úkoly. Učebnice j e určena pro žáky prvních ročníků základních
uměleckých škol.

Ad b) Celý metodický postup je podrobně rozpracován v příručce pro učitele.
V předmluvě autoři zdůrazňují nutnost vedení žáků na vysoké odborné úrovni. Vycházejí
z toho, že hru na zobcovou flétnu většinou učí pedagogové, kteří tento nástroj nestudovali,
a vysvětlují proto práci s celou učebnicí, kapitolu po kapitole, velice detailně. Všechny
prvky flétnové hry se probírají důkladně v průběhu celé učebnice: držení flétny, dechová a
prstová

technika,

artikulace.

V popředí zájmu autorů je zejména tvorba plného, krásného

tónu a pečlivé zvládnutí artikulace, která vychází ze střídání slabik tý, dý.
Ad c) Podtitul upozorňuje, že učebnice je určena pro „barokní typ zobcové flétny
s dvojitým vývrtem spodních otvorů"87 Autoři používají číselného značení tónových
otvorů běžného v moderních zahraničních školách, všechny hmaty jsou uvedeny správně.
Oproti jiným českým učebnicím se ve Flautoškole pracuje s novými metodickými prvky.
Pro správné vyvážení nástroje autoři doporučují držení založené na třech opěrných bodech:
spodní ret, pravý palec a opěrný pravý malíček. Aby se žák naučil správnému a
uvolněnému pokládání prstů na flétnu, osvojí si nejprve hru pomocných hmatů, tzv.
tříprstíku,

dvouprstíku

a jednoprstíku (bez účasti levého palce). Autoři děti seznamují i se

základními formami některých moderních technik, které jsou v soudobé hudbě běžné a
které navíc děti učí zvukové bohatosti a tvořivosti.
Ad d) V učebnici se žáci seznámí s diatonickou řadou c'-d 2 a stonem fis1. Osvojí si
hru jednoduchých rytmů v základních taktech a některé moderní techniky (volná hra prstů,
glissando, tremolo, různé formy tvoření zvuku, zpívání a mluvení do flétny, vícezvuky).

WinGra, 2003. 63 s.
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KVAPILOVI, J. aE. Flautoškola
WinGra, 2003, s. 3.
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Ad e) Notový materiál je rozmanitý - cvičení (tzv. prstocviky a žížalky), lidové a
zahraniční lidové písně, renesanční tance. Většina písní a skladeb je opatřena doprovody,
buď flétnovými (učitel žáka doprovází na sopránovou nebo altovou flétnu) nebo klavírními
(cembalovými).
Ad f) Učebnice poskytuje velký prostor rozvoji dětské tvořivosti. „Zvuková cvičení
vedou žáka především к poslouchání, vymýšlení a opakování nejrůznějších zvuků, které se
dají zahrát na flétnu nebo jen na některou její část, obvykle na hlavici.Tato cvičení rozvíjejí
fantazii i sluchovou představivost (,..)" 88 Děti podle zadání v učebnici vymýšlejí vlastní
říkadla, vlastní prstová cvičení a žížalky, vytvářejí rytmický doprovod к renesančním
tancům, na daný rytmus vymýšlejí melodii, doplňují melodické závětí к zadanému
předvětí, luští hudební rébusy.
Flautoškola

je v současnosti nejmodernější českou učebnicí hry na zobcovou

flétnu. Pro děti je přitažlivá svou grafickou podobou a velkým prostorem pro přirozenou
potřebu sebevyjádření, učitelům poskytuje podrobný metodický postup.

KVAPILOVI, J. a E. Flautoškola 2. Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu
89

KVAPILO VI, J. a E. Flautoškola 2. Metodický sešit pro učitele
Ad a) Druhý díl učebnice plynule navazuje na Flautoškolu 7 a je také podobně
koncipován. Obě části (žákovský sešit i metodický sešit pro učitele) jsou členěny do šesti
kapitol.
Ad b) Metodický postup je opět velmi podrobně rozebírán v příručce pro učitele. V
oblasti artikulace se nadále vychází ze střídání tý, dý, v rámci prstové techniky se nacvičuje
částečné odkrývání palcového otvoru. Velká pozornost je věnována hře stupnic a akordů
v různých rytmech a variacích tak, aby žáky bavila. Metodický sešit pojednává i o
intonačních problémech zobcové flétny a o nutnosti vytváření intonačních návyků žáka.
Ad c) Kromě moderního způsobu označování prstokladů pomocí čísel autoři
v učebnici užívají také další odborné výrazy a značení zvláště při seznamování
s moderními technikami.
Ad d) Při práci s učebnicí si žák rozšíří tónový rozsah na diatonickou řadu с'-а 2 a
tóny fis1, b1, cis2, fis2. Stupnice a akordy jsou souhrnně uvedeny na konci učebnice. Žák

Z KVAPILOVI, J- a E. Flautoškola 1. Metodický sešit pro učitele. Praha, Bratislava : WmGra 2(X)3, s 10.
KVAPILO VI J a E Flautoškola 2. Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu. Praha, Bratiskva .
WinGra. 2004. 79 s. KVAPILOVI. J. a E. Flautoškola 2. Metodicky sešit pro uč,tele. Praha, Bratislava :
WinGra. 2004. 68 s.
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procvičuje stupnice durové: C, G, D, F a mollové ailoské: a, e, d. Seznamuje se s novými
moderními technikami (fřulato, sputato, labiální vibrato, flažolet) a s dynamickými
značkami.
Ad e) V učebnici jsou opět uvedeny různé druhy cvičení, lidové písně a renesanční
skladbičky. Protože se však ve druhém díle postupuje při probírání nového učiva rychleji
než v předchozí části učebnice, autoři doporučují doplnit žákovi notový materiál o další
české lidové písně.
Ad f) Učebnice nabízí mnoho námětů к rozvoji dětské tvořivosti. Žáci vymýšlejí
názvy skladbiček, vytvářejí si vlastní prstová cvičení - žížalky. Možnosti hudebního
sebevyjádření poskytují také moderní techniky, které se v učebnici objevují např. ve
zvukových hrách, kdy dítě podle pokynů hudebně znázorňuje určitý (namalovaný) příběh.
Největším kladem učenice je její metodická promyšlenost a propracovanost. Pokud
si učitel najde čas к jejímu důkladnému prostudování a přijme postup doporučovaný jejuni
autory, přispěje to nepochybně ke zkvalitnění jeho pedagogické práce.
DANIEL, L., ŽÁČEK, J. Kouzelná píšťalka?0
Ad a) Kniha je pojata jako pohádkový příběh chlapce Kuby, který se za pomoci
zvířecích přátel - opičáka Нора a papouška Ferdy - vydává osvobodit princeznu. Podaří se
mu to, jen když se naučí hrát na nalezenou píšťalku. Podle autorské předmluvy je kniha
určena dětem od 5 do 10 let, které si mají s pomocí dospělého osvojit hru prvních pěti
tónů. Přitažlivost publikace umocňují ilustrace Rostislava Skopala.
Ad b) Pokyny metodického charakteru jsou sdělovány prostřednictvím opičáka
Нора, který je chlapcovým průvodcem a zároveň učitelem. Vysvětluje držení flétny.
„Pravou rukou drž píšťalku pěkně vedle dírek. Palec levé ruky přilož na spodní dírku a
levý ukazováček na první dírku nahoře."91 Učí chlapce artikulovat - dú a správně se
nadechovat. Dechová cvičení kniha neobsahuje. Všechny nové tóny a tónové spoje se
Procvičují na říkankách, které se nejprve rytmicky deklamují na slova i na artikulační
slabiku

dú a teprve potom se hrají. Autoři v předmluvě uvádějí, že při učení dítě

nepotřebuje znát noty, výuka probíhá napodobováním. Dospělý, který dítě vede, „nemusí
být hudební znalec".92 Vzhledem к notovému zápisu všech říkadel a písní však musí umět
hrát podle not.

J > ^ E L , L , ŽÁČEK, J. Kouzelná píšťalka. Cheb : ^ S I C OffiB( 1996Л03 s^
" DANIEL. L„ ŽÁČEK I Kouzelná píšťalka. CHEB : MUS С CHEB. 996, s. 18.
92
DANIEL, L. ŽÁČEK J. Kouzelná píšťalka. CHEB : MUSIC CHEB. 1996, s. 20.
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Ad с) Souhrnnou tabulkou hmatů není učebnice vybavena. Každý hmat je
ilustrován obrázkem chlapce s flétnou, jehož pravá ruka drží nástroj chybně - všechny
prsty se opírají o flétnu mimo dírky. Pohyby prstů levé ruky autoři vůbec nevysvětlují.
Ad d) Kniha děti seznamuje s hrou pěti tónů (g'-d 2 ), které se procvičují na mnoha
melodizovaných

říkadlech

a jednoduchých písničkách ve dvou a «čtvrťovém taktu.

Ad e) Kromě řady notovaných říkadel uváděných v průběhu textu je na konci knihy
ještě poměrně obsáhlý zpěvník popěvků a lidových písní v pětitónovém rozsahu.
Ad f) Text děti к tvořivosti přímo nevybízí, poskytuje však vzor v podobě chlapce
Kuby, který si sám vymýšlí říkadla podle určitých zadání (např. musí obsahovat samé
dlouhé nebo krátké slabiky).
Kniha svým poutavým pohádkovým a přitom motivačním příběhem může malé dítě
silně zaujmout. Je však nezbytné, aby byl jeho pedagogickým průvodcem alespoň mírně
pokročilý hráč. Velkou metodickou chybou je učit dítě přidržovat flétnu pravou rukou
mezi dírkami.
9 3

LINDE, H.-M. Sopran-Blockflötenschule für Fortgeschrittene
Ad a) Autor učebnici určuje pokročilým hráčům, u nichž předpokládá znalost všech
základních hmatů a dalších hráčských dovedností. Škola není členěna na kapitoly,
obsahuje 62 skladbiček či cvičení s věcně laděným metodickým textem. Přílohu tvoří devět
technických denních cvičení (Tägliche Übungen).
Ad b) V úvodu publikace autor připomíná zásady správného držení těla a podrobně
se věnuje

dechové a artikulační technice. Za zcela zásadní považuje ovládání dechu:

dechová cvičení dělí na tři typy (cvičení na uvolnění bránice, na vedení dechu a na utváření
dechové opory). Při vysvětlování artikulace mimo jiné upozorňuje na nutnost přesného
ukončení tónu: du — (t). Rozeznává čtyři hlavní druhy artikulace: non legato, legato,
staccato, portato. Linde učí žáky také správné intonaci, která je procvičována ve
dvoj hlasech s učitelem. Celou učebnicí prostupují cvičení dechová, intonační, artikulační a
prstová. Hodně instrukcí je věnováno problematice interpretace staré hudby (hraní ozdob,
vytváření dynamických efektů pomocí různých druhů artikulace apod.).
Ad c) Učebnice je určena baroknímu typu flétny. Autor počítá se znalostí
základních hmatů, proto v učebnici uvádí jen hmaty alternativní (h\ e2, d2). Neužívá

93
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číselného označení hmatů, nýbrž grafického nákresu. Tóny uvádí v jejich znělé podobě
(nejhlubší

tón je tedy c2). Metodické pokyny jsou správně a velmi přesně formulovány.

Ad d) Obsah učebnice tvoří jednohlasá, dvouhlasá i tříhlasá cvičení a skladbičky,
které jsou zaměřeny na procvičení určitého problému (obtížné tónové spoje, technika
levého palce, alternativní hmaty, ozdoby apod).
Ad e) Kromě cvičení, jejichž autorem je H.-M. Linde, se v učebnici pracuje se
skladbami 16. - 18. století rozmanitého charakteru (skladby s homofonní i polyfonní
fakturou, divize, zápisy starších skladeb bez taktových čar).
Ad f) Autor hráče seznamuje se základy provozovací praxe staré hudby, jejíž
podstatnou

součástí bylo umění improvizace. U některých skladeb uvádí i své vlastní

improvizace na daná témata a poskytuje tak jakýsi návod ke zdobení melodie. V samém
závěru učebnice Linde jednoduše vysvětluje princip vytváření diminucí a^zájemce o tuto
problematiku odkazuje na jinou svoji publikaci {Kleine Anleitung zum Verzieren alter
Musik, Schott 1958).
I když byla Lindeho Škola vydána téměř před půl stoletím, je to stále velmi kvalitní
učebnice pro pokročilé žáky. Její předností jsou podrobné metodické i interpretační pokyny
směřující к provádění hudby 17. a 18. století. S moderními technikami a skladbami 20.
století učebnice žáky neseznamuje.
PŘIKRYLOVY, G. a M. Hrajeme si s flétnou a s kamarády tóny94
Ad a) Knížka je určena dětem předškolního věku. Není rozdělena do jednotlivých
lekcí; postupně seznamuje s novými hmaty a procvičuje je na hře písniček. Kromě velkého
množství ilustrací je kniha v závěru vybavena i souborem „vymalovánek',' tematicky se
vztahujících к probraným písním.
Ad b) Učebnice děti neseznamuje s notopisem (notované ukázky jsou určeny
dospělým), ale učí je hře na flétnu pomocí specifického grafického záznamu. Tóny jsou
nazvány dětskými jmény (Dušánek, Edoušek atd.) a graficky znázorněny hlavičkami kluků
a

dívek. Nádech je označen kroužkem, pomlka pomlčkou, krátká nota je jednoduše

Podtržena, dlouhá nota dvojitě podtržena.

V knize nejsou naprosto žádné metodické

Pokyny.
Ad c) Autorka Milada Přikrylová knihu chápe „...jako zábavný doplněk odborného
vedení hry na zobcovou flétnu dětí předškolního věku."95 Na začátku jsou souhrnně
> t e L O V Y . G . a M Hrajeme si sflétnou a skamarády tóny. Havířov : Naturprodukt spol. sr. o. 151
s
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uvedeny všechny probírané hmaty se svými jmény a grafickými značkami. U tónu f* je
použit barokní hmat, avšak chybně, bez zakrytí posledního otvoru.
Ad d) Publikace seznamuje s diatonickou řadou tónů od c1 do d2 a s tónem fis1. Děti
si do učebnice kreslí, vybarvují a domalovávají obrázky.
Ad e) Notový materiál představují lidové i jednoduché dětské umělé písničky ve
dvou a tříčtvrťovém taktu.
Ad f) Kniha se nevěnuje rozvoji dětské hudební tvořivosti.
Pro některé učitele může být kniha inspirativní používáním nezvyklého grafického
záznamu.

Delší písně z a z n a m e n a n é tímto způsobem však působí poněkud nepřehledně. I

kvalifikovaný učitel by v tomto případě uvítal metodický text, který by naznačoval další
možnosti takto pojímané výuky.
FEČANINOVÁ, H. Danielčina píšťalka. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu
pro děď6
Ad a) Autorka doporučuje začít s výukou hry na zobcovou flétnu přibližně v šesti
letech. Svoji učebnici přizpůsobuje dětské mentalitě, informace pro dospělé (rodiče nebo
vychovatele) uvádí odděleně v rámečcích. Škola není členěna na lekce, zvláštní přílohu
tvoří sborník dětských písniček Danielčina

píšťalka

II.

Ad b) Před započetím samotné výuky autorka uvádí základní informace o nástroji,
jeho stavbě a výběru a seznamuje děti s notopisem. M í s t o názvů not používá nejdříve
zvířátka, která umísťuje do notové osnovy a demonstruje tak rozdíly v tónové výšce:
„Kráva (bú, bú) má hlas hluboký, proto je pod notovou osnovou. P t á č e k pípá vysokým
hláskem, proto má své místečko až na poslední lince notové osnovy."97 V další fázi jsou
zvířátka zakreslena uvnitř noty a později se děti učí poznávat noty bez pomoci zvířátek.
Slouží к tomu zvláštní pomůcka - červené brýle, které si děti nasadí, a červeně vyznačená
zvířátka uvnitř not zmizí. Držení flétny je v učebnici vysvětleno pomocí nákresu.
К uvolnění rukou mají napomoci uvolňovací cviky (obtahování a obkreslování obrázků).
Ačkoli je kniha vybavena předmluvou dětské lékařky, která vysvětluje pozitivní vliv
flétnové

hry na prevenci respiračních onemocnění, nácviku dechové techniky se soustavně

* PŘIKRYLOVY G a M. Hrajeme si s flétnou a s kamarády tóny Havířov : Naturproduktt spol. s r. a s 4.
96
FEČANINOVÁ, H. Danielčina píšťalka, škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro děn. Brno : Edrtio
Moravia 1994 60 s
97
FEČANINOVÁ, H. Danielčina píšťalka. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro děti. Brno : Editio
Moravia, 1994. s. 11.
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nevěnuje.

Jako artikulační slabiky autorka doporučuje nasazení tónu vyslovením tu, tú o

nutnosti přesného ukončení tónu se však nezmiňuje.
Ad c) Učebnice chybně informuje o rozdílu mezi německým a barokním systémem,
který spočívá údajně v existenci dvou jednoduchých spodních dírek (německý) nebo
dvojitých dírek (barokní systém). Místo číselného značení hmatů používá H. Fečaninová
nákresy se slovním doprovodem, které jsou souhrnně uvedeny na konci učebnice v tabulce.
Hmaty uvádí v německé a barokní verzi. Barokní hmat pro f4 je představen chybně, bez
zakrytí

posledního otvoru. Další nesprávná instrukce se týká artikulace - tón se netvoří

„opřením jazyka o štěrbinu",98 nýbrž o horní přední zuby. Nepřesné je také tvrzení, že
,jako orchestrální nástroj je zobcová flétna používána přes čtyři sta let."99 Některé
vyučovací postupy nejsou z metodického hlediska vhodné. Děti si dostatečně neprocvičují
dlouhé tóny, na kterých by se naučily pracovat s dechem; místo toho se brzy seznamují
slegatem

a staccatem (a to v souvislosti snovými hmaty). Uváděná říkadla sice děti

rytmicky deklamují, avšak nevyužívají jejich rytmu к procvičování jednotlivých tónů a
jejich kombinací. Při hře tzv. přefukovaných tónů mají děti odkrýt palcovou dírku až do
poloviny, což není přesné.
Seznamování s názvy not prostřednictvím zvířátek může být pro děti zajímavé.
Avšak vysvětlování rozdílů v tónové výšce na základě hlasů zvířat (hluboké tóny kravička d1, koza e1, vysoké tóny - sova c2, kohout d2) se jeví jako diskutabilní.
Ad d) Děti si pomocí učebnice osvojí základy notopisu a diatonickou řadu tónů c 1 2

•/

g Jednotlivé tónové spoje se neprocvičují.

Ad e) Ke každému novému hmatu bývá uvedeno jen jedno melodizované říkadlo,
cvičení nebo písnička. Další materiál ke hraní je možné nalézt ve sborníku písní uvedených
v

příloze.
Ad f) К rozvoji dětské hudební tvořivosti učebnice nepřispívá.
Učebnice je zajímavá netradiční motivací při osvojování not. Obsahuje však řadu

mylných informací a chybných metodických postupů.

98
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děti.

Brno : Editio

FÜHRENS.;
Lehrerhandbuch

ZIMMERMANN,
für kreativen

М.

Blockflötenunterricht

mit

Kindergruppen.

Anfangsunterricht100

Ad a) Nejedná se o učebnici, nýbrž o metodiku skupinové výuky flétnové hry.
Autoři nenaznačují optimální velikost vyučovací skupiny, vyjadřují se však к otázce, kdy
je nejvhodnější s flétnovou výukou začít. Doporučují začínat s dětmi šesti až sedmiletými.
Celá metodická příručka je rozdělena do 12 kapitol, v nichž jsou podrobně rozpracovány
jednotlivé aspekty výuky.
Ad b) Autoři v úvodu vymezují jednotlivé prvky flétnové hry. Nespokojují se
s všeobecně používaným členěním (postoj a držení nástroje, dechová, prstová a artikulační
technika), ale dělí flétnovou výuku do deseti částí: 1. Držení flétny, 2. První tóny, 3.
Flétnová řeč, 4. Vnímání prstů, 5. Otvírání flétnových otvorů, 6. Tvoření tónu, 7. První
Písně, 8. Improvizace, 9. Uvedení do notopisu, 10. Notové hodnoty. Tyto kroky jsou
v metodice podrobně rozpracovány s ohledem na zvláštnosti skupinové výuky.
Ad с) К publikaci jsou přiloženy dvě metodické pomůcky: tabulka hmatů (v
základní - barokní podobě, bez alternativ) a zvětšená notová osnova s vyznačenými
pomocnými linkami. Oproti většině metodik a učebnic se tato publikace mnohem
podrobněji věnuje hře zpaměti, improvizaci a nácviku moderních technik (sputato, fřulato,
flažolet, glissando, labiální vibrato apod ). O netradičním metodickém přístupu svědčí i
Pořadí při osvojování jednotlivých prvků nástrojové hry: improvizace je předřazena
seznámení s notopisem. К metodice, která je na vysoké odborné úrovni, mám jedinou
drobnou výhradu. Při nácviku správného pokládání prstů na flétnu autoři doporučují, aby si
děti kontrolovaly, zda mají na bříškách prstů otisky („razítka"). Takový postup však vede
ke křečovitému držení nástroje.
Ad d) V příručce není stanoven přesný postup pro osvojování jednotlivých tónů,
Pouze

je zde uveden počáteční hmat - h1. Závěrečná tabulka hmatů obsahuje diatonickou

tónovou řadu с'-a 2 .
Ad e) Publikace obsahuje minimální množství notových ukázek, které slouží jako
Pomůcka pro vysvětlení některých metodických postupů (např. při nácviku frázování,
rytmizace a melodizace říkadla, dvojhlasé improvizace apod.).
Ad f) Rozvoji dětské hudební tvořivosti věnují autoři velkou pozornost. Téměř
všechna cvičení a úkoly v metodice uvedené podněcují dětskou fantazii. Samostatná
100
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mit

Kindergruppen. Lehrerhandbuch für

kapitola je věnována improvizaci. Přípravná fáze využívá přirozené dětské zvědavosti (děti
poslouchají se zavřenýma očima hru na nástroj, který neznají, snaží se ho určit a smějí si
na něj potom zahrát), rozvíjí „prostorové slyšení" (dítě se zavřenýma očima určuje, odkud
přicházejí tóny, které slyší). К vlastní improvizaci se zejména používají moderní techniky
(vytváření „zvukových příběhů"), děti jsou však vedeny i к „Improvisation im
konventionellen Tonraum".101 Děti například hrají rytmus říkadla na jednom tónu, potom
na dvou nebo třech tónech; dítě opakuje po učiteli zahraný třítónový motiv v obráceném
pořadí a dokončuje závětí к předehranému předvětí.
Publikace představuje vysoce kvalitní, moderní metodický materiál pro skupinovou
výuku flétnové hry. Učitel v ní najde cenné postupy, praktické návody a konkrétní příklady
zaměřené na kolektivní výuku. Zvláště podnětné je zacílení na dětskou kreativitu.

1.1.2 Charakteristika metodik a skol hry na altovou zobcovou flétnu
GIESBERT, F. J. Schule für die Aliblockflöte102
Ad a) Učebnice z roku 1937 je jedním z prvních učebních materiálů, které
reagovaly na vzrůstající zájem o hru na zobcovou flétnu v prvních desetiletích 20. století.
V předmluvě F. J. Giesbert uvádí, že při psaní své Školy vycházel ze studia historických
Pramenů, zejména pokud jde o hmaty a způsoby hry. Učebnice je určena začínajícím
flétnistům bez rozdílu věku, postupuje od jednoduchých dvoutónových cvičení až
к obtížnějším skladbám využívajícím 26 chromatických tónů nástroje. Škola je určena
učitelům pro jejich pedagogickou práci i samoukům. Dvojhlasá cvičení a skladby jsou
zvoleny tak, aby se daly hrát i bez druhého hlasu.
Učebnice je rozdělena na dvě části a obsahuje dodatek, který je rovněž dvoudílný.
První díl tvoří 77 technických cvičení a druhý díl představují sólové skladby mistrů 18.
století.

Ad b) V učebnici se probírají všechny prvky flétnové hry, nejdůkladněji je však
zpracováno držení flétny a prstová technika. Problém vyváženého držení nástroje autor řeší
oporou pravého prsteníku. V prvním dílu učebnice probírá všechny hmaty, které se dají
hrát se zakrytým šestým tónovým otvorem (je to 18 tónů v první jeden a půl oktávě, tedy
od f 1 do b2 - kromě tónů a1, a2), ve druhém dílu se věnuje zbývajícím tónům, zvláště tzv.
Přefukovaným. Velmi dobře je vysvětlena poloha zobce nástroje na rtech a tvar prstů při
"^FÜHRER, S.; ZIMMERMANN, M

Blockflötenunterricht

mit Kindergruppen. Lehrerhandbuch für

Dativen Anfangsunterricht. Holzschuh, 2001. s. 109.
GIESBERT. F. J. Schule für die Altblockflöte. Mainz : Schott, 1937. 79 s.
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zakrývání dírek. F. J. Giesbert přesně popisuje polohu a pohyb jazyka pro artikulaci,
zdůrazňuje nejen jasný začátek tónu, ale i jeho přesné ukončení. Pro nasazování většiny
tónů v nižší oktávě uvádí slabiku du, pro nejhlubší tóny (f-b 1 ) dokonce dhü, pro vyšší
polohu doporučuje slabiku tü. Nejméně propracovaná je oblast dechové techniky. Autor
vyzývá ke spodnímu dýchání, к jeho procvičení mají sloužit krátké skladby hrané najeden
dech, samostatná dechová cvičení však učebnice neobsahuje.
Ad c) Autor vysvětluje rozdíl mezi barokním a německým systémem a hmaty uvádí
v obojí podobě. Zavádí číselné značení tónových otvorů (0-7), které se užívá i v dnešních
moderních učebnicích. Přiložená tabulka hmatů má dvojí provedení: číselné i grafické.
Chybně je uveden barokní hmat pro b1 (bez zakrytí posledního otvoru) a pro as2 (se
zakrytým prvním otvorem).

Další nevhodné instrukce se týkají držení nástroje: „Wir legen den Daumen der
linken Hand auf das Oktavloch 0, sodann den Zeigefinger auf 1 und den Ringfinger der
rechten H a n d auf 6, setzen die Flöte an die Lippen, so dass wir den Vorsprung des
Flötenkopfes schwach am Kinn spüren und blasen in die Flöte, indem wir
103

flüstern".

'du

Při dodržení tohoto návodu je nástroj vzhledem к hráči umístěn v příliš ostrém

úhlu. Nelze souhlasit ani s doporučením, aby prsty, které nehrají, byly umístěny 3 cm nad

flétnou, místo obvykle uváděného 1 cm. Jako zvláštní se jeví rozlišování artikulace podle
Polohy tónů, místo aby se různé artikulační slabiky procvičovaly v rámci celého rozsahu.
A konečně, nádechy v pomlkách pouze nosem, tak jak radí autor, nejsou vhodné.
Ad d) První díl učebnice seznamuje s tóny spodní oktávy, při jejichž tvoření se
nemění poloha levého palce. Všechny tyto tóny se mají hrát s oporou - se zakrytím šestého
tónového otvoru. V e druhém dílu se probírají tóny vyšší oktávy a další hmaty, které se

hrají bez opory. Hráč se od samého počátku seznamuje s hrou legato a non legato, později i
staccato. Obtížné tónové spoje si hráč procvičuje v samostatných cvičeních. Součástí
učebnice je pojednání o trylcích a přehled některých trylků hraných pomocí zvláštních
hmatů.

Ad e) Notový materiál učebnice tvoří Giesbertova cvičení a skladby 17. a 18. století
ve

dvojhlasých úpravách.

Ad f) Rozvoji hudební tvořivosti se učebnice nevěnuje.
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GIESBERT, F. J. Schule für die Altblockflöte. Mainz : Schott, 1937. s. 5.

49

V době svého vzniku představovala Giesbertova Škola moderní výukový materiál. I
přes uvedené nedostatky je to učebnice, která je v určitých aspektech využitelná i dnes
(zejména etudy ve 3. díle).
LINDE, H.-M. Die Kunst des Blockflötenspiels. Eine Anleitung zum Erlernen der
Soloblockflöte

f'm

Ad a) Učebnice není určena začátečníkům, ale zájemcům o profesionální ovládnutí
nástroje. Je čtyřdílná, každý oddíl je uveden citátem z dobových traktátů, z nichž autor při
psaní učebnice čerpal. První díl krátce pojednává o historii zobcové flétny, konstrukci
nástroje a jeho ošetřování. Druhá část zevrubně probírá základní prvky flétnové hry:
dýchání, postoj při hře, tvoření tónu, artikulaci, prstovou techniku. Třetí díl je věnován
nácviku vibrata a dvojitého jazyka a poslední část seznamuje s frázováním, dynamikou a
barokní omamentikou.
Ad b) Metodický postup je detailně propracován ve všech aspektech. Správné
dýchání, jehož princip je v učebnici pečlivě popsán, si hráč procvičuje na soustavě
dechových cvičení. Kvalitní dechová technika souvisí se správným držením těla. H.-M.
Linde přesně popisuje postoj nohou, paží, hlavy i optimální vzdálenost flétny od těla.
Za hlavní prostředek tvoření tónu považuje vedle dechu i jazyk. V pojednání o artikulaci
zdůrazňuje nejen nutnost přesného začátku a ukončení tónu (di-/t/),105 ale i uvědomění si
různého tvaru ústní dutiny při hraní v jednotlivých polohách (v hluboké poloze je to tvar,
jaký máme při výslovnosti vokálu u, ve střední poloze máme myslit na výslovnost vokálu
* a při hraní nejvyšších tónů si můžeme představovat samohlásku о). V souvislosti
Sprstovou technikou autor hovoří i o správném vyvážení nástroje: vymezuje dva opěrné
body - spodní ret a pravý palec.Vysvětluje nejen správné postavení prstů, ale i jejich
Pohyb, který musí vycházet pouze z prstového kloubu, nikoli z celé paže. Důkladně
zpracovává problematiku levého palce při hraní „přefukovaných tónů", přičemž dává hráči
možnost výběru ze dvou možných způsobů: „Rollen des Daumens" a „Kneipen des
Daumens".106 Jak autor podotýká, obě dvě možnosti jsou uváděny již v učebnicích z 18.
století.
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Ad с) V úvodu H.-M. Linde zdůrazňuje, že pro ovládnutí sólové flétnové literatury
18. století jsou nutné barokní hmaty. Znalost základních hmatů autor předpokládá, a tak
v učebnici uvádí pouze jejich alternativní podobu. Hmaty jsou znázorněny graficky, bez
číselného označení tónových otvorů. Jinak jsou veškeré metodické pokyny zpracovány
pečlivě, terminologicky přesně a přitom srozumitelně.
Ad d) Autor u hráčů předpokládá základní technickou zdatnost a zaměřuje se na
problémy vyšší technické úrovně: alternativní hmaty - jejich procvičení a vhodné užití,
dvojitý jazyk, vibrato, intonace, frázování. К osvojení tohoto učiva slouží nejen cvičení,ale
i durové a mollové stupnice a rozložené akordy. H.-M. Linde se zabývá jednotlivými
aspekty interpretace staré hudby. Vysvětluje, jak hrát skladby bez moderního taktového
Členění, jak ztvárnit složitá polyfonní díla 16. století, jak artikulovat repetované tóny.
Objasňuje složitou problematiku barokní ornamentiky, vhodný výběr artikulace, stanoví
stěžejní zásady artikulace v barokní hudbě a předvádí je na nejběžnějších dobových
tancích.

Ad e) Notový materiál učebnice tvoří stupnice, cvičení, etudy, skladby 16. - 18.
století a ojediněle i díla 20. století. V závěru učebnice autor podrobně rozebírá interpretaci
Handlovy Sonáty g moll.
Ad f) Rozvoji hudební tvořivosti se učebnice přímo nevěnuje. Autor však vede
hráče к přemýšlení o skladbách a samostatnému výběru vhodného způsobu interpretace.
Lindeho učebnice je v mnoha ohledech progresivní. I když byla vydána před
Padesáti lety, je takřka bezezbytku využitelná i v dnešní době.

HÖFFER-v. WINTERFELD, L. Die Altblockflöte. Eine Anweisung zum Spiel auf der
Altblockflöte

in

/07

Ad a) Učebnice vede zájemce o hru na flétnu od úplných začátků až к pokročilé
etapě. Není výrazně vnitřně strukturována.
Ad b) Autorka Školu začíná pojednáním o stavbě nástroje a o jeho údržbě,
vysvětluje správný postoj a držení těla při hře, funkci bráničního dýchání a polohu prstů.
Pro vyvážené držení nástroje stanoví tři opěrné body (spodní ret, pravý palec a levý
malíček). Přesně popisuje p o l o h u jazyka v ústech a tvar ústní dutiny při hře ve jednotlivých

Polohách (jako bychom vyslovovali vokál и ve spodní poloze, vokál a ve střední poloze а
samohlásku г, případně o ve vyšší poloze). К dobrému ovládnutí práce s jazykem slouží
"^HÖFFER-v. WINTERFELD, L.Die Altblockflöte. Eine Anweisung zum Spiel auf der Aitblockflöte in f.
Leipzig : v e b Friedrich Hofmeister. 32 s.
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artikulační cvičení. Při nácviku prvních tónů se uvádí nasazení na slabiku da. Po
procvičení prvních tónů přistupuje autorka к dalšímu pojednání o artikulaci. Velmi přesně
vysvětluje tři typy - staccato, portato a legato. V závěru učebnice probírá i dvojitý jazyk.
Ad c) Autorka nevysvětluje rozdíl mezi barokním a německým systémem,
v souhrnné tabulce hmatů představuje pouze „englische Griffweise",108 tedy hmaty
barokní. Pro b1 uvádí vedle správného držení i nedokonalý hmat bez zakrytí posledního
tónového otvoru. Hráči je při seznamování se s novými tóny nabídnuto většinou několik
variant hmatů (u tónu fis2 je to dokonce 10 možností); žák má sám - nebo s pomocí učitele
- podle sluchu zvolit hmat, který jeho nástroji nejlépe vyhovuje. Za zcela chybný považuji
Pokyn týkající se třetího opěrného bodu - malíčku levé ruky. Tento způsob stabilitě
nástroje nijak nepomůže a vede к napjatému postavení levé ruky.
Ad d) Škola žáka seznamuje s většinou hmatů, které se procvičují v různých
cvičeních a skladbách. Hráč je veden ke správnému držení nástroje, kvalitnímu dýchání a
tvoření tónu.
Ad e) Většinu notového materiálu učebnice tvoří jednohlasá cvičení a etudy,
v menší míře se tu vyskytují i lidové písně a kratší skladby. V Dodatku je uvedena celá
Sonatina

pro dvě zobcové flétny H. Baumanna.

Ad f) Tvořivé prvky učebnice postrádá.
Určité prvky flétnové hry jsou v této škole popsány velmi přesně a správně (druhy
artikulace, prstová technika), některé pokyny jsou však z metodického hlediska nevhodné
(opěrné body nástroje, množství hmatů uváděných projeden tón, nesprávné hmaty).

HAUWE, W. van Technika hry na zobcovou flétnu. Dil 1.
HAUWE, W, van Technika hry na zobcovou flétnu. Díl2.W)
Ad a) Hauweho metodika je určena především učitelům, ale také hráčům usilujícím
o profesionální zvládnutí hry na nástroj. Každý díl ve čtyřech kapitolách podrobně
objasňuje, vysvětluje a procvičuje všechny složky techniky hry na zobcovou flétnu.
.Všechna cvičení jsou notována pro altovou zobcovou flétnu, nicméně závěry z nich
vyplývající jsou obecně platné pro všechny nástroje flétnové rodiny."
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Ad b) V prvním díle metodiky se probírají následující základní oddíly flétnové
techniky:
1. Jak držet zobcovou flétnu -

autor vysvětluje postavení pravé a levé ruky, polohu flétny

v ústech, rozložení váhy nástroje, držení těla při hře vsedě a ve stoje.
2. Jak hýbat prsty. К tomu, aby si hráč osvojil uvolněný pohyb prstů, Hauwe vytyčuje
jednoduchý princip - pohyb nahoru je aktivní, pohyb dolů pasivní (hráč využívá
gravitace). Nemalou pozornost věnuje technice částečného zakrývání dvojdírek (otvorů 6 a
7) a polovičnímu otevírání palcového otvoru.
3. O dýchání.

Hráči si na řadě cvičení osvojují nádech (autor rozlišuje dýchání boční -

brániční a přední - břišní), výdech i udržení a regulaci dechu při hraní.
4. O artikulaci. Kapitola vysvětluje princip artikulace, polohu jazyka, jednoduché (t-t, d-d)
a dvojité nasazení (t-d, t-r, d-r, t-k, d-g) a základní typy artikulace (legato, portato,
staccato).
Ve druhém díle se okruh technických problémů rozšiřuje do dalších čtyř kapitol:
I. O stupnicích

a rozložených

akordech.

Hauwe nejprve učí studenty hrát jednotlivé

intervaly a přitom „přemýšlet v prstokladech bez pojmenování not".111 Všechny stupnice
(durové, mollové,církevní, chromatická) mají chápat jako sled příslušných intervalů a hrát
je od všech tónů, v různých rytmických a artikulačních obměnách a v celém flétnovém
rozsahu. Na podobném principu se procvičují i rozložené akordy.
O trylcích. Autor seznamuje s různými druhy trylků, které jsou důležitou součástí
výrazových možností zobcové flétny.
3

• O vibratu. Hráči se učí tvořit dechové i prstové vibrato.

4. Více o artikulaci.

Kapitola seznamuje s dalšími možnostmi využití artikulace (např.

к naznačení dynamických změn, vytvoření echo efektu) a některými specifickými způsoby
artikulace ve staré hudbě (inégale, lerre-lerre, didd le-didd

le).

Ad с) К označování hmatů používá Hauwe číselného značení otvorů a příslušných
Prstů (levá ruka: palec 0, následující prsty 1, 2, 3; pravá ruka: 4, 5, 6, 7. Přeškrtnutá číslice
znamená polootevřený otvor, číslo 8 značí spodní otvor, který je zakrýván stehnem
(kolenem). Všechny uváděné hmaty vycházejí z barokního systému, německý typ Hauwe
odmítá kvůli intonačním nedostatkům. Součástí metodiky je několik tabulek - pro základní
a alternativní hmaty a prstoklady pro trylky a zátryly. Pro nácvik trylků autor radí:

^HAUWE, W, van Technika hry'na zobcovou flétnu. Díl 2.
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Praha,

Bratislava : WinGra. 2001, s. 11.

„...používejte základní hmaty (zvláštní alternativní prstoklady pro trylky jsou luxus, který
si musíte nejdříve zasloužit...)"
Pro osvojení správné prstové techniky autor doporučuje začínat s tóny, při jejichž
tvoření se zapojuje i pravá ruka. Oporu pravého malíčku (prstu č. 7) zmiňuje pouze
v úvodních cvičeních, zaměřených na správné vyvážení nástroje, při hraní by si měl hráč
vystačit s opěrnými body nalézajícími se na spodním rtu a na palci pravé ruky.
Ad d) Metodika se věnuje takřka všem aspektům flétnové hry.
Ad e) Ucelený
nevyskytuje.

Jednotlivé

notový

materiál (etudy,

problémy

se

přednesové skladby) se v metodice

systematicky

probírají a

procvičují

na

řadě

nejrůznějších cvičení.
Ad f) V předkládaných cvičeních autor vede velmi často studenty к rozvoji
hudebního sluchu a zároveň к tvořivosti. Učitel např. napíše na tabuli číslicemi různé
intervaly a žák podle ukazování hraje od různých tónů intervaly buď nahoru nebo dolů.

Později učitel místo ukazování intervaly zpívá a žák je opakuje hrou na flétnu, nakonec si
role prohodí. H a u w e také studenty vybízí к vymýšlení nejrůznějších variací při hře stupnic
(např. na jedné stupnici vystřídat několik nálad, které odpovídají pořadí vět barokní sonáty

- Triste, Vivace, Largo, Allegro).
Hauweho Technika hry na zobcovou flétnu je v současné době nejmodernější a
nejobsáhlejší metodikou pro této nástroj.

Z I M M E R M A N N , M . Die Altblockflöte. Band 1.
Z I M M E R M A N N , M . Die Altblockflöte. Band 2.
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Ad a) Dvoudílná učebnice postupuje od samých začátků až к pokročilé hře,
Předpokládá

však

určitou

předchozí

hudební

průpravu

(nejlépe dovednost

hry

na

sopránovou zobcovou flétnu). Učitel může s pomocí Školy vyučovat mladší žáky (od věku
Přibližně deseti let) i dospělé, výuka může být individuální nebo skupinová (autor
doporučuje pouze dva žáky na hodinu). Učebnice j e členěna na rozsáhlejší kapitoly: 1. díl
obsahuje 7 kapitol, 2. díl dalších pět.
Ad b) M. Zimmermann vybavil svoji Školu podrobnými a přesnými metodickými
Pokyny. Postoj při hře a držení nástroje srovnává s hrou na sopránovou zobcovou flétnu.
Dýchání a dechovým

cvičením věnoval v 1. dílu samostatnou kapitolu, pokyny к

Die Altblockflöte. Band 2. München : RICORDI, 1994. 96 s.

54

artikulaci

prolínají takřka celou učebnicí. Cvičení jsou zaměřena na jednotlivé problémy: velký
prostor zaujímají intonační cvičení, dále studie к procvičování hmatových a prstových
kombinací, trylků, složitějších rytmů a úkoly к rozvíjení tvořivosti. Zvláštní kapitolu tvoří
Soudobá

hudba,

v níž se hráči postupně seznamují s moderními technikami. Některé

skladby jsou určeny pro transponování do jiných tónin, jiné ke hře zpaměti.
Ad c) Autor uvádí pouze barokní hmaty, neužívá číselného označení, ale grafického
znázornění. V závěrečné tabulce nalezneme u každého tónu jeho základní hmat, pomocnou
variantu pro dynamické odlišení (hra ve forte, v pianu) a hmat pro trylek.
Při výkladu o držení nástroje autor nehovoří o nutnosti třetího opěrného bodu
(malíček pravé ruky).
Ad d) V 1. díle si žáci osvojí diatonickou řadu od tónu f 1 do d3 a některé další tóny
(b\ b2, des2, es2, fis2, cis3), hru trylků, techniku vibrata a základní moderní techniky
(glissando, frulato, sputato, tremolo, flažolety ad.). Na tyto základy navazuje 2. díl
učebnice, v němž se žáci naučí hrát všechny zbývající tóny (včetně „extrémních" hraných se zakrýváním 8. otvoru kolenem či stehnem), ztvárňovat ozdoby 17. a 18. století
a další moderní techniky (vícezvuky, zpívání do flétny, zvláštní druhy vibrata,
mikrointervaly ad ). Autorovy komentáře se neomezují jen na vysvětlování správné
techniky hry, ale týkají se i interpretační praxe (např. francouzská hudba 17. a 18. století a
hra inegal, Follia a její proměny v hudební historii, vznik tanga).
Ad e) Notový materiál učebnice je velmi pestrý: cvičení zaměřená na určitý
metodický problém, lidové písně z celého světa, skladby od 14. století do současnosti.
Většina přednesových skladeb je v úpravě pro dvě zobcové flétny.

Ad f) M. Zimmermann od samého počátku rozvíjí hudební sluch žáků a vede je
к intonační čistotě. К tomu slouží zvláště dvojhlasá intonační cvičení (pro učitele a žáka),
v nichž si má hráč nejprve představit tónovou výšku a teprve potom tón zahrát. Rozvoji
hudební tvořivosti je určena řada cvičení, např. podle „vzorové" ukázky napsat podobné
cvičení podle určitého zadání Qc stanoven takt a určitý počet not); hrát trylková cvičení
v různých „náladách"; obměnit nebo i dokončit skladbu; improvizovat sólově nebo
kolektivně s využitím moderních technik na daná témata (Diskuse, Probuzení v džungli).
Jako průprava к rozvoji improvizačních schopností mimo jiné slouží i závěrečný soubor
etud založený na stupnicových a akordických postupech, které má žák hrát zpaměti, ve
všech tóninách a v různých rytmických a artikulačních variacích. Autor účel těchto etud
Přibližuje těmito slovy: „Die Übungsreihen (Tonleiterstudien, Dreiklangsübungen) (...)
sollten immer auswendig geübt und gespielt werden. Sie sint als sogenannte
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Patterns gedacht, mit denen man sich einerseits tonale Bewegungsfreiheit aneignet und
andererseits vermeidet, nur aus Noten spielen zu können'."
Die

Aliblockflöte

M. Zimmermanna je progresivní učebnice, která vychází

z poznatků vzešlých z historiografického bádání, důkladně seznamuje s novými hráčskými
technikami 20. století a přináší také moderní vyučovací trendy a postupy, zejména v oblasti
tvořivosti.

DANIEL, L. Škola hry na altovou zobcovou flétnu"5
Ad a) Učebnice, určená začátečníkům, je členěna do 30 lekcí. Autor v úvodu
doporučuje hrát na altovou flétnu až po ovládnutí flétny sopránové.
Ad b) Úvodní text krátce seznamuje s dějinami nástroje a dotýká se i základů
flétnové metodiky.Vysvětlení správného držení nástroje a polohy prstů

je doplněno

obrázky, к popisu dechové techniky je připojeno vhodné cvičení. V textu se zdůrazňuje i
nutnost správného nasazení tónu (dú). V jednotlivých lekcích již metodické pokyny
nenajdeme, knotovému materiálu je občas připojena krátká vysvětlující poznámka
z oblasti hudební nauky (takty, rytmy, výrazová a přednesová znaménka apod.).
Ad c) Učebnice je určena baroknímu typu zobcové flétny, hmat pro b1 je však
uveden chybně (bez zakrytí posledního tónového otvoru). V úvodních metodických
instrukcích nalezneme i další nesrovnalosti. Vysvětlení tak náročné oblasti, jakou je
artikulace, autor shrnuje do několika vět. Informace o pohybu jazyka „...jazyk opřený o
horní dáseň stáhneme dozadu; tím vpustíme proud vzduchu do flétny",116 je neúplná
(neměl by se pohybovat celý jazyk, nýbrž jen jeho špička) a mírně matoucí (pohyb by měl
směřovat směrem dolu, nikoli dozadu). Nelze souhlasit ani s pokynem určeným levému
Palci, který se má při hře přefukovaných tónů promáčknout.
Ad d) Hráči si osvojují nejprve hmaty s využitím levé ruky, potom i další tóny.
Postupně ovládnou tóny v celém rozsahu. Techniku si procvičují na stupnicích durových
(do 2 křížků a 2b), mollových (a, d, g) i stupnici chromatické. V závěru učebnice by žáci
měli zvládnout hru non legato i legato v nejběžnějších taktech a rytmech.
Ad e) Notový materiál učebnice tvoří převážně lidové písně různých národů,
v menší míře se zde vyskytují i krátké jednohlasé a vícehlasé skladbičky autorů 17. a 18.
století.

ii^IMMÍRMANN, M. Die Altblockflöte. Band 2. München ^ 0 ^ 1 1994 ^ 3 ^
DANIEL, L.škola hry n a a l t o v o u zobcovou flétnu. 1
S p i !
1974 s 6
U6
DANIEL, L. Škola hrv na altovou zobcovou flétnu. První dli 1. vyd. Praha . Panton, 1974, s. 6.
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Ad f) Tvořivé prvky učebnice neobsahuje.
Učebnice nabízí pestrý výběr písní, z metodického hlediska však vykazuje velké
nedostatky.

KLEMENT, M. Škola hry na altovou zobcovou flétnu I
r
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KLEMENT, M. Škola hry na altovou zobcovou flétnu II
Ad a) Učebnice vznikla v roce 1956 a byla určena lidovému oddělení Státní
konzervatoře v Praze. Autor uvádí, že ji mohou využívat nejen pokročilí hráči na
sopránovou zobcovou flétnu, ale i začátečníci - samoukové. Autorovým cílem je
zkvalitnění výuky hry na zobcovou flétnu a její odborné vedení. První díl dvojjazyčné,
česko-německé učebnice obsahuje základy hry na flétnu a je členěn do 17 kapitol.
V jednotlivých oddílech druhého dílu, věnovaného pokročilým hráčům, se probírají další
specifické prvky flétnové hry (násobné staccato, vibrato apod.).
Ad b) V úvodu prvního dílu flétnové školy autor přibližuje historii nástroje, rozsah
a notaci, části nástroje a péči o něj a vysvětluje i jednotlivé prvky flétnové hry. Popis
držení flétny

doplňuje fotografiemi a přehledem několika způsobů číslování prstokladu.

Další kapitoly se věnují tvoření tónu, jeho nasazení (pomocí slabik tu, ta), správnému
dýchání. Autor připomíná, že krátká dechová cvičení by měla zahajovat každou hodinu,
konkrétní příklady však neuvádí.
Ad c) Autor uvádí barokní i německé hmaty, za flétny barokního typu však mylně
označuje všechny nástroje s dvojitým vývrtem spodních otvorů. К učebnici je přiložena
Přehledná tabulka hmatů i trylků, hmat pro b1 je uveden chybně (bez malíčku pravé ruky).
Autor hráče seznamuje s různými způsoby číslování prstokladu, za v praxi nejosvědčenější
však považuje způsob, který se v současných zahraničních metodikách nevyskytuje (1-8).
Při dodržování pokynů uvedených v 1. dílu si žáci vypěstují chybné návyky v oblasti
Prstové techniky a artikulace. Palec levé ruky se při přefukovaných tónech nemá pokrčit
ani posunout, nýbrž pootočit: „...při částečném krytí pootočíme palec bříškem vzhůru,
takže zakrývá pouze spodní část otvoru"118 Tento způsob znemožňuje uvolnění palce i
ostatních prstů levé ruky. Vysvětlení artikulace je omezeno na jeden malý odstavec, ve
kterém se nasazení pomocí slabik tu, ta vysvětluje pohybem jazyka směrem vpřed, nikoli
nepatrným spuštěním špičky jazyka umístěné za horními zuby směrem dolu. Pro lepší
117

KLEMENT, M. Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. 5. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1998. 139 s.
KLEMENT, M. Škola hry na altovou zobcovou flétnu II. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1981. 166 s.
KLEMENT, M. Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. 5. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1998, s. 10.
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stabilitu nástroje při hraní tónů fis2, g2 autor doporučuje použít jako oporu prsteníček pravé
ruky.
Ve druhém dílu se hráči učí používat dvojitý jazyk, který autor označuje jako
násobné staccato,a další obtížné techniky.
Ad d) V 1. dílu si žáci osvojí všechny hmaty, hru non legato, staccato a legato a
nejběžnější melodické ozdoby. Obsahově velmi přínosný je 2. díl, v němž si žáci osvojují
alternativní hmaty (v učebnici označované jako trylkové), různé druhy vibrata, moderní
techniky a seznamují se též se zásadními principy interpretace barokních skladeb.
Ad e) Notový materiál je tvořen autorovými etudami a pestrým výběrem skladeb
17. a 18. století. První díl je opatřen i soupisem doporučené přednesové literatury, který
ocení zvláště učitelé.
Ad f) Tvořivé prvky učebnice neobsahuje.
Učebnici lze vytknout nesrovnalosti v oblasti uváděných hmatů a nedostatečné
metodické propracování základů flétnové hry. Velmi cenný je 2. díl, který se jako jediný
český učební materiál věnuje těm aspektům flétnové hry, které jsou pro profesionálního
hráče nezbytné (dvojitý jazyk, vibrato, moderní techniky, barokní interpretační praxe).
Dnešní učitel si ke své výuce může vybírat z poměrně široké nabídky učebnic a
metodik, které jsou však z hlediska kvality a odbornosti velmi rozdílné. Nejčastějším
nedostatkem je chybné uvádění hmatů (u sopránové flétny f4, u altové flétny b1) - výše jak
Polovina učebnic obsahuje nesprávné údaje. Málokterý učební materiál podrobně
rozpracovává tak důležité aspekty, jako je dechová a artikulační technika. Ještě méně titulů
se věnuje rozvoji dětské tvořivosti. Autoři učebnic hry na altovou zobcovou flétnu se
neshodnou ani na důležité zásadě vyváženého držení nástroje. Někteří doporučují oporu
Pravého malíčku nebo prsteníčku, jiní upřednostňují levý malíček, další se o opoře vůbec
nezmiňují. Většina učebnic postrádá systematicky zpracovaný metodický text. Pedagog
tedy musí při výběru učebního materiálu postupovat velmi opatrně, především by se neměl
spokojit s nejvydávanějšími, ve školní praxi již „zaběhnutými" tituly, ale měl by se zajímat
i o zahraniční a nově vzniklé učebnice.
Knejkvalitnějším školám hry na sopránovou flétnu patří podle mého názoru
Flautoškola J. a E. Kvapilových, Hudební školka P. van Hauweho a Blockflötenunterricht
mit Kindergruppen

S. Fúhrerové a M. Zimmermanna. Problematice flétnové hry se věnují

víceméně komplexně, metodické údaje uvádějí bez chyb, uplatňují vedle tradičních metod
výuky i principy kreativity. Na základě zkušeností ze své vlastní pedagogické praxe
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považuji pro výuku hry na altovou zobcovou flétnu za nejvhodnější metodiku W. van
Hauweho Technika hry na zobcovou

flétnu

a Die Altblockflöte

M. Zimmermanna.

Učebnice samy o sobě však nejsou zárukou kvalitní výuky. Nástrojová hraje totiž ve velké
míře individuálním procesem, v němž se osobnosti pedagoga a žáka mohou střetávat i
shodovat, a proto považuji za povinnost učitele nejen soustavné vyhledávání kvalitních
učebních materiálů a metodických podkladů, ale i rozvíjení a obměňování metod a forem
práce.
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1.2 Zobcová flétna na základních a středních uměleckých školách
1.2.1 Cíle průzkumu
Průzkum výuky hry na zobcovou flétnu jsem prováděla na základních a středních
uměleckých školách, kde se zobcová flétna vyučuje jako hlavní obor. Sledovala jsem, jaký
prostor je v této výuce ponechán žákovu tvořivému projevu, a ostatní parametry výuky, které představují nezbytné podmínky rozvoje nástrojové kreativity. Proto jsem své
pozorování zaměřila na jednotlivé aspekty výuky z hlediska učitele a žáka (viz pododdíl
1-2.2.1). Výuku jsem sledovala jako komplexní proces, v němž se odráží sociální chování
učitele, jeho kvalifikace a umělecká činnost. Porovnáním stavu výuky na vybraných ZUŠ a
středních odborných školách jsem mohla stanovit nejen jejich společné vyučovací
Principy, ale i odlišné

přístupy

jednotlivých pedagogů, akcentaci určitých prvků flétnové

hry a interpretace a osobité pedagogické postupy.

1.2.2 Zobcová Hétna na ZUŠ
Základní odbornou průpravu hry na zobcovou flétnu poskytovaly od počátku
šedesátých let lidové školy umění přeměněné v devadesátých letech na základní umělecké
školy. Podle učebních osnov LŠU z roku 1981119 měli žáci získat základy odborného
vzdělání, které by jim umožnilo uplatnit se především v amatérské sféře hudebního života;
Pro výrazně nadané jedince se zájmem o další profesionální studium byl určen náročnější
studijní program se samostatným učebním plánem a učebními osnovami. Zobcová flétna
byla v dokumentu charakterizována jako nástroj ideální pro elementární hudební
vyučování dětí a také jako vhodný přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje
dřevěné, případně i žesťové. Na LŠU bylo základní studium 1. cyklu rozloženo do sedmi
let, pro hru na zobcovou flétnu byla stanovena následující týdenní hodinová dotace: 1. a 2.
ročník - 2,5 hod (1 hod. hra na zobcovou flétnu; 1,5 hod. hudební nauka), 3. a 4. ročník 3 hod. (1 hod hra na zobcovou flétnu, 1 hod. komorní hra, 1 hod. hudební nauka), 5. až 7.
ročník 4 hod. (komorní hra byla navýšena o 1 hodinu). Vlastnímu studiu předcházela tzv.
Přípravná hudební výchova (PHV). VI. pololetí se žáci kolektivní formou výuky
seznamovali se základy hudební nauky a prostřednictvím hudebních činností se
Připravovali na budoucí hlavní oboi (nástroj nebo zpěv). Ve 2. pololetí již žáci absolvovali
skupinovou výuku

základů

nástrojové hiy. Učební

osnovy poměrně podrobně

119 ,,
, , , ... :„
rtřínrnvnp studium a I. stupeň základního studia na
Učební osnovy hry na dechové a bicí nástroje pro přípravné siuaium
у
lidových školách umění. Hudební obor. Praha : SPN. 1981.
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rozpracovávaly každý ročník z hlediska výchovně vzdělávacích cílů, prostředků nutných
к jejich dosažení, improvizace, hudebního materiálu a požadavků na postupovou zkoušku.
Cíle stanovené pro jednotlivé ročníky se vyznačovaly náročností - např. v PHV měli žáci
Při hře na zobcovou flétnu během 2. pololetí zvládnout mimo jiné hru non legato a legato
včetně tónového rozsahu ď-d 2 , ve 3. ročníku pak i dvojitý jazyk. Základní literaturu
Představovaly učebnice L. Daniela, případně M. Klementa. Přednesové skladby
zastupovala až na pár výjimek barokní epocha. V 7. ročníku se jako učební materiál pro
hru na basovou zobcovou flétnu doporučovala učebnice M Duška, která je však
z odborného hlediska zcela nevyhovující (viz pododdíl 1.1.1). Naopak pozitivním rysem
osnov byl důraz na hru zpaměti a na improvizaci (hra na ozvěnu a její obměny, hra
lidových písní podle sluchové představy, vytváření druhého hlasu ke známým melodiím).
Přejmenování lidových škol umění na základní umělecké školy nepřineslo v tomto
směru výraznou proměnu, obsah učiva zůstal víceméně zachován, učitelé však dostali větší
volnost v jeho rozšiřování podle individuálních zkušeností a podle vlastního uvážení a
školy většinou ustoupily od přísné výběrovosti, takže se staly přístupnějšími většímu počtu
zájemců.
Na tuto situaci ovšem reagují teprve učební osnovy připravované v současnosti,
učitelé základních uměleckých škol se však zároveň mají připravovat na tvorbu Školních
vzdělávacích programů podle Rámcového vzdělávacího programu. Ten stanoví pouze
očekávané výstupy ze 3. a 7. ročníku základního studia 1. stupně a ze 4. ročníku 2. stupně,
a ve srovnání s osnovami tak pedagogům poskytne větší volnost ve výběru prostředků,
metod a hudebního materiálu. Příprava nových obsahů výuky není ovšem dosud pro
pedagogy aktuální.120

1.2.2.1 Metodika a organizace průzkumu
Průzkum jsem prováděla v půlročním období od prosince 2006 do května 2007 na
dvou pražských ZUŠ (Praha 5 a Praha 8). Zvolila jsem metodu přímého pozorování,
Nepozorování 121 a rozhovoru s pedagogy. V zájmu úplnosti této práce jsem shromáždila
základní údaje o organizaci výuky na jednotlivých školách a o odborných předpokladech
učitelů.

120
Základní umělecké školy čekají změny. Cit. 17. 9. 2007. Dostupné na <
http://www.vuppraha.cz/clanek/391>.
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Školy
Ubsah osnov

Připravované osnovy ještě neprošly schvalovacím
řízením ministerstva školství

Obsah učebních plánů

Učitelé každoročně pro své žáky vytvářejí plány
sami, obsah je v zásadě velmi obdobný. Určité
rozdíly

najdeme

v rozsahu

-

nejstručněji

formulované plány omezené jen na výčet učiva jsou
v ZUŠ Praha 5, učitelky ze druhé školy rozšiřují
plány o detailní popis znalostí a dovedností, které je
třeba u konkrétních žáků rozvíjet. Další rozdíl
spočívá ve volbě výchozí učebnice. 2 učitelky
používají tradiční učebnici Danielovu, 1 učitelka
vychází z nové Flautoškoly. Ve volbě další
instruktivní a přednesové literatury velké odlišnosti
nenajdeme.
r

»iadavky na talentové zkoušky

Na obou školách se shodují: zpěv lidové písně bez
doprovodu,

reprodukce

předehraných

tónů,

reprodukce rytmického útvaru. Výkon uchazeče je
ohodnocen jedním ze tří klasifikačních stupňů (A, B,
C).
u-iadavky na postupové zkoušky

Jsou na obou školách obdobné. Žák je na konci
školního roku povinen vykonat postupovou zkoušku,
při níž předvede své technické i výrazové schopnosti
(hra stupnice, etudy nebo příslušné části flétnové
školy a přednesové skladby). Za svůj výkon je žák
klasifikován.

—-—
u

Učitelé

dborné vzdělání

Pedagogická praxe

—

„B"
„A"
• Konzervatoř v Praze - příčná • Gymnázium Jana Nerudy hudební třída
flétna
• Konzervatoř v Praze - příčná
• AMU - příčná flétna
flétna
• FF UK - hudební věda (dosud)
• učitelka hry na zobcovou a • učitelka hry na zobcovou a
příčnou flétnu na ZUŠ - 3 roky příčnou flétnu na ZUŠ - 5 let

^ c o v n í úvazek na 15 hodin

16 hodin
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C"
• SPgŠ v Praze
• PedF UK hudební
výchova/český jazyk
• FF MU - Akademie staré
hudby - zobcová flétna
• učitelka hry na zobcovou
flétnu na ZUŠ - 3 roky
• asistentka na katedře HV na
PedF U K - 7 let
• učitelka na SPgŠ - 7 let
5 hodin

Další
závazkvJ
Vlastní
činnost

pracovní

—

—

umělecká spolupráce se soubory Linha hra v komorním souboru
Singers,122 Lyra da camera,
Musica a tre. Trio eufonico

asistentka na PedF UK katedra HV
spolupráce
se
souborem
Harmonia delectabilis

V dalších kapitolách přibližuji výsledky získané sledováním pedagogické práce tří
učitelů včetně svého vlastního pedagogického postupu, který jsem sledovala formou
introspekce. Nejprve předkládám zápisy pozorování. Stanovila jsem si několik kritérií,
podle nichž posuzuji činnost žáků a učitele:
1. Zvuk, tón, dech
2. Prstová technika, postoj, držení nástroje
3. Artikulace
4. Technika hry
5. Výraz
Poslední kritérium (výraz) nezařazuji u nejmenších dětí - žáků PHV. Pokud výslovně
neuvádím, že sledovaní žáci hrají na jiný typ zobcové flétny (na altovou či tenorovou),
rozumím nástrojem zobcovou flétnu sopránovou. V závěru každé hodiny zaznamenávám
celkový dojem z činnosti žáka v hodině a také z chování učitele к žákovi. Každého učitele
jsem navštívila celkem třikrát, vždy ve shodném dni v týdnu a v témže čase, abych mohla
Pozorovat tytéž žáky. Mezi jednotlivými hospitacemi bylo rozmezí několika týdnů.
Vytčené jevy jsem tak mohla sledovat při studiu rozmanitějšího repertoáru a při osvojování
nástrojových dovedností, к nimž žáci dospívali v rámci delšího časového úseku. Záv<^
zpozorování shrnuji v příslušném pododdílu a krátce je hodnotím. Pozorování ovšem
nemůže zachytit všechny stránky práce učitele, proto jsem v další fázi průzkumu využila
metodu rozhovoru. Kjevům, které jsem předtím pozorovala, jsem tak nyní zjistila
stanovisko příslušného pedagoga. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon, odpovědi jsem
Přepisovala a podstatné informace jsem uvedla v Závěrech z rozhovorů.

1-2.2.2 ZUŠ Praha 5 (učitel A)
Zápisy pozorování
Datum: 20.12.2006 - 4 vyučovací hodiny
Uiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (3 žákyně - А, В, C)
Ročník: PHV

122

Srov. <http://linhasingers.com>.
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Fáze
Jiodiny_
Stupnice,
_akordy
Etudy,
učebnice

—cČinnost žáka

Obsah učiva
—

—

L.Daniel: Škola
hry
na
sopránovou
zobcovou flétnu
I., lekce 8 (č. 7,
8), lekce 9 (č. 1,
2)

Přednes

Činnost učitele
—

1. Zvuk, tóa dech
Všechny žákyně se dobře nadechují,
mají však problémy s rovnoměrným
výdechem, při hře dlouhých tónů se
projevuje rozkolísaný dech.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétnv
Žákyně hrají ve stoje, mají správné
držení těla. Žákyně A zasouvá prsty,
které „nehrají", pod flétnu. Ostatní
žákyně prsty příliš zvedají. Pokud hrají
písně pouze pro levou ruku, drží flétnu
prvou rukou za nožku. Tón f1 hrají
vidličkovým hmatem bez malíčku.
3. Artikulace
Žákyně tóny vědomě nenasazují, většina
tónů nemá konkrétní začátek. Nejhorší
úroveň artikulace je u žákyně A.
4. Technika hrv
Nesprávná prstová a artikulační technika
dětem ztěžuje úspěšné zvládnutí
skladbiček. Velkým problémem je pro
ně i zvládnutí rytmu.

1. Zvuk, tón, dech
Učitelka s dětmi neprovádí dechová
cvičení a tónové problematice se
nevěnuje.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka dětem předvádí, jak mají flétnu
držet a skladbičky jim předehrává. Jejich
chyby však neopravuje.

3. Artikulace
Učitelka dětem poskytuje správný vzor,
avšak nevysvětluje, jak správně nasadit
tón.
4. Technika hry
Učitelka se zaměřuje hlavně na
rytmickou složku - rytmus písní s dětmi
nejprve vytleskává,
potom sama
předehrává.

--——

-

Celkovv doiem
Všechny tři žákyně, které chodí do 1.
třídy ZS, mají velmi živou povahu a jsou
neposedné. Hra na flétnu je baví,
začínají si však bohužel osvojovat
chybné návyky.

Sociální chování učitele
Učitelka se к dětem chová přátelsky a
mile. Často jim skladby předehrává, ale
nevěnuje se příliš vysvětlení správného
způsobu hiy a jeho procvičování.

Dé

lka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žákyně - D, E)

2

ročník 1. stupně

Fáze
.hodiny
stupnice,
akordy

Obsah učiva
D dur

Činnost žáka

Činnost učitele

1 Zvuk. tóa dech

1. Zvuk, tóa dech

Obě žákyně použivají převážně hrudní
dýchání. Žákyně D má znělý tón, flétna
žákyně E zní zastřeně.
? Pr«tnvá technika. Dostoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétny

Obě žákyně hrají s velkým tlakem
v prstech. Dívka E příliš zvedá prsty.
3. Artikulace
Žákyně hrají stupnici a akord non
legato a legato, artikulace je zřetelná.
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Učitelka napomíná žákyni, aby prsty
nezvedala příliš vysoko.
3. Artikulace
Některé legatové spoje mají hrát žákyně
přesněji.

Etudy,
učebnice

Přednes

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
II., lekce 7 (č.
1, 2, 3, 4, 5)

4. Technika hrv
Stupnici i malý rozklad tónického
kvintakordu hrají dívky v pomalém
tempu. Menší technické problémy se
vyskytují v legatu.
1. Zvuk, tón, dech
Žákyně D hraje velmi silně, až
forzírovaně. Na konci frází jí občas
nestačí dech.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Obě žákyně mají zobec flétny umístěný
příliš hluboko v ústech a všemi prsty
silně svírají nástroj. Pro f1 používají
vidličkový hmat bez zakiytí posledního
otvoru.
3. Artikulace
Artikulace dívky E je velmi nejasná.
4. Technika hrv
Žákyně mají potíže s hrou skladeb
v rychlejším tempa Menší problém jim
činí i tečkovaný rytmus.
5. Výraz
I přes dechové a technické potíže je
podání dívky D výraznější a osobitější.

4. Technika hrv
Na příští hodinu si mají dívky připravit
stupnici v rychlejším tempu.

1. Zvuk, tóa dech
Učitelka žákyni upozorňuje na to, že
příliš velký tlak vzduchu škodí tónu i
nástroji.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka se zaměřuje pouze na dílčí
problémy - jednotlivé tónové spoje,
nikoli na celkový problém prstové
techniky.
3. Artikulace
Učitelka se к artikulaci nevyjadřuje.
4. Technika hrv
Učitelka vyžaduje iytmicky přesnou hru,
žákyním nahlas počítá.

5. Výraz
К některým písním učitelka zapisuje
dynamická znaménka a dívkám ukládá,
aby skladby příště zahrály s dynamikou.
plánovaných
přednesových
2 koledy ve Žákyně prokázaly dobrou schopnost hry Místo
skladeb si učitelka ve zbytku hodiny
tříhlasé úpravě z listu.
zahrála se žákyněmi z listu dvě tříhlasé
úpravy vánočních koled.

Celkový doiem
Obě žákyně hrají s chutí, dívka D je
celkově temperamentnější, což se
projevuje i v jejím způsobu hry. Dívka E
je spíše introvertní, lépe však reaguje na
připomínky učitelky.

Sociální chování učitele
Učitelka žákyně pochválila za pohotové
čtení not. V průběhu hodiny se
vyjadřovala
pouze
к některým
nedostatkům (rytmus, vázání tónů),
zcela pominula závažné problémy dívek
v oblastí dechové, prstové a artikulační
techniky.

^-hodina
Dé

lka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žáci - F, G)

3

ročník 2. stupně

Fáze
hodinv

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

stupnice,
akordy

с moll

1 Zvuk.tón. dech
Žáci hrají na altovou zobcovou flétnu.
Mají dobrou dechovou techniku, tón je
znělý.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Oba žáci mají lokty i flétnu blízko u
těla, prsty nejsou uvolněné.

1. Zvuk, tón, dech
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2. Prstová technika.postoi,držení flétny
Učitelce se nelíbí nevyrovnaný pohyb
prstů, zvláště u žáka G. Stupnici je třeba
cvičit v pomalejším tempu a na rytmy.

Etudy

PSčta^T

3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je nejasná a nepřesná (příli š —
velké pohyby jazyka). Větší potíž*
s artikulaci má žák F.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žáci
hrají
stupnici
aiolskou Na výzvu učitelky hrají žáci stupnici i
harmonickou a melodickou zpaměti, noii akord v pomalejším tempu a opakují hru
legato a legato, poté malý rozklac 1 legato.
tónického kvintakordu. Nejsou schopn
udržet jednotné tempo, neovládají ještť i
dobře hru akordu.
H.-M.
Linde 1. Zvuk. tón, dech
1. Zvuk. tón, dech
Bachstudien fiii Žáci mají vcelku dobrou dechovou Učitelka připomíná,
že umístění
Altblockflöte
techniku, ale nemají rozmyšleny nádechů musí odpovídat frázování.
nádechy.
Potom žákům nádechy do not vepíše.
(ß. 1, 2)
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Kvůli velkým pohybům prstů v rychlých
pasážích hrají žáci mírně nerytmicky.
Pro b1 používají nesprávný hmat (bez
malíčku pravé ruky).
3. Artikulace
3. Artikulace
Špatná artikulace žákům brání hrát
sldadbu lehce.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Stupnicové
chody
žáci
zvládají, Obtížná místa musí žáci opakovat
v melodických skocích však vždy v pomalém tempu.
zpomalují. Jejich hra je tempově
nevyrovnaná.
1. Zvuk tón, dech
W.
Wilhams: 1. Zvuk. tón, dech
Ptačí sonáta pro Žáci hrají plným, sytým tónem, Podle učitelky by tóny v úvodní části
dvě
zobcové v pomalé úvodní části používají hodně měly být co nejdelší, jeden by měl
flétny a basso vibrata.
navazovat na druhý.
continuo
(1. 2. Prstová technika. Dostoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
věta)
Žáci příliš tlačí prsty na flétnu, což jim
znemožňuje vyrovnanou a lehkou hru
v rychlé části věty.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulační problémy přetrvávají.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Složitější rytmy chlapcům nedělají Učitelka s chlapci cvičí skladbu po
potíže. Kvůli základním technickým částech, některá místa jim předehrává
nedostatkům (prstová a artikulační (na sopránovou flétnu).
technika) však skladbu nemohou zahrát
rychle a přitom vyrovnaně.
5. Výraz
5. Vvraz
Učitelka
se zaměřuje na imitační částí a
Chlapci dobře cítí rozdíl mezi introdukcí
a rychlou částí věty. Jejich souhra je na chce, aby je žáci cítili a hráli stejně.
Nacvičuje s nimi i závěrečné zpomalení.
dobré úrovni.

Celkový doiem
Chlapci mají muzikálni projev. Zák F je
pohotovější a jeho hra je technicky o
něco lepší, oba však mají základní
nedostatky (tlak prstů, nezvládnutá
artikulace), které jim brání v dalším
hráčském vývoji.
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Sociální chování učitele
LJčitelka se žáky živě komunikuje a
iokáže ocenit projevenou snahu a píli.
3
ři studiu přednesové skladby se
laměřuje především na výrazové
ovládnutí skladby, méně na její
echnickou stránku.

4Jiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žákyně - H, CH)
6. ročník 1. stupně
Fáze
_hodiny

Obsah učiva

stupnice,
akordy

A dur

btudy

Přednes

Činnost žáka

Činnost učitele

1. Zvuk, tón,dech
Žákyně mají plný, sytý tón, dechoví
technika je na dobré úrovni.
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétnv
Žákyně CH má zobec flétny hlouběj
v ústech a příliš zvedá prsty.
3. Artikulace
Žákyně H artikuluje jasně, žákyně CH
nasazuje tóny velmi ledabyle.
4. Technika hrv
Žákyně hrají stupnici non legato a legato
a malý rozklad tónického kvintakordu.
Ve středně rychlém tempu je jejich hra
rytmicky i tempově vyrovnaná.
J. Nykl: 35 etud 1. Zvuk, tón, dech
pro sopránovou Tón je zvučný, žákyně se nadechují
zobcovou flétnu vždy na konci frází.
(č. 3, 4)
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétnv
Etuda č. 4 činí žákyním větší potíže.
Dívka CH příliš zvedá prsty.
3. Artikulace
Dívka H artikuluje zřetelně, dívka CH o
poznání hůře.
4. Technika hrv
Etuda č. 3 je dobře technicky zvládnutá,
v etudě č. 4 mají obě dívky ještě potíže
se čtením zápisu.

1. Zvuk, tón dech
Učitelka má připomínku к správnému
rozmístění nádechů.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
—

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka chce, aby žákyně hrály přesněji
legatové spoje.
1. Zvuk. tón dech
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka upozorňuje a předvádí, že
pohyby prstů musí být menší.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka není spokojena s druhou
etudou. Na příští hodinu ji musí dívky
zvládnout zahrát v rychlejším tempu.

1. Zvuk. tón, dech
J. B. Loeillet. 1 Zvuk. tón dech
Sonáta С dur Obě dívky mají hezký, příjemně znějící Učitelka dívce CH (Vivaldiho sonáta)
předvádí, jak by měla hrát 1. větu (1. a 2. věta)
tón.
dlouhé zpěvné tóny.
A.
Vivaldi: 2 Prstová technika. Dostoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Sonáta F dur (1. Žákyně CH ještě nezvládá rychlé
a 2. věta)
pohyby prstů v živé větě Vivaldiho
sonáty. Obě dívky používají nesprávný
hmat pro f4.
3. Artikulace
3. Artikulace
Potíže s artikulaci jsou patrnější
v rychlých větách.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Žákyně mají skladby dobře technicky Učitelka chce, aby žákyně hrály rychlé
věty ještě hybněji.
zvládnuté.
5. Výraz
5. Vvraz
upozorňuje na
nutnost
Žákyně H hraje Loeilletovu sonátu Učitelka
jemně a procítěně. Dívka CH v živé větě vyzdvihnout v rychlých větách ostrý
Vivaldiho sonáty nepřednáší hlavní téma rytmus a dát tak skladbě svižný až
aneční ráz.
dostatečně energicky a rytmicky.
sociální chování učitele
Celkový doiem
Dívka H je muzikální а к připomínkám Jčitelka v hodině několikrát ocenila i
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velmi vnímavá. Hra dívky CH je na
horší technické úrovni. Dívka je zamlklá
a uzavřená do sebe, na pokyny učitelky
příliš nereaguje

výkon žákyně CH, často se na ni
obracela s otázkami a připomínkami.
Pokud dívka nereagovala, už na ni
nenaléhala. Učitelka hodinu zakončila
v optimistickém duchu a obě žákyně
pochválila.

Datum: 24. 1. 2007 - 4 vyučovací hodiny
Uiodma
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (3 žákyně - А, В, C)
Ročník: PHV

Fáze
hodiny

Obsah učiva

ČÍT
•
stupnice,
akordy
btudy,

učebnice

Přednes

Činnost žáka

Činnost učitele

—

—

L.
Daniel
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
I., lekce 11 (č.
1, 2, 3)

1. Zvuk. tón. dech
1. Zvuk. tóa dech
Žákyně В při nádechu zvedá ramena. Učitelka si všimla špatně prováděného
Všechny dívky mají zvučný tón, žákyně nádechu u dívky В a předvedla jí
A až příliš silný.
správné břišní dýchání.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Dívky hodně zvedají prsty a při Učitelka dívkám předvádí, jak mají
zakrývání otvorů používají velký tlak. zvedat prsty (malý pohyb).
Dívka A má vypěstovaný zlozvyk dává prsty pod flétna Tón f1 hrají
vidličkovým hmatem, avšak bez zakrytí
posledního otvoru.
3. Artikulace
3. Artikulace
Ani jedna žákyně tóny nenasazuje
jazykem.
4. Technika hrv
4. Technika hry
Učitelka
se hodně věnuje procvičování
Žákyně С nedokáže spočítat jednoduchý
rytmu.
Při
hře žákyň vytleskává základní
rytmický zápis. Ostatní dívky hrají
počítací
doby.
rytmičtěji, ale kvůli dlouhým nádechům
neudrží stejné tempo po celou skladbu.
1. Zvuk, tón, dech
I.
Hlavatá: 1 Zvuk. tóa dech
Učitelka žákyním vyznačuje do not, kde
Tón je u všech dívek zvučný a plný.
Hrátky
se mají nadechovat.
s flétnou,
2.
Prstová technika, oostoi. držení flétny
2
Prstová
technika,
postoi,
držení
flétnv
písničkami
a
Žákyně příliš silně svírají flétnu, palec
pastelkami
(Běžela ovečka, levé ruky je hodně vytočený.
3. Artikulace
Stála basa)
3 Artikulace
Tóny nemají zřetelný začátek, nejsou
nasazeny jazykem.
4. Technika hrv
4 Technika hry
Učitelka
si s dětmi obě písně nejprve
Protože žákyně písně znají, rytmus jim
zazpívala.
Potom nechala hrát děti a
nečiní
potíže.
Problémy
mají
zpívala к tomu sama.
s koordinací prstů a se čtením not.

Celkový dojem
Všechny dívky si začínají utvářet špatné
návyky (chybný hmat f1, prstová a
artikulační problematika). Dívka С má
navíc velké potíže s rytmickým cítěním.
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Sociální chování učitele
! když jsou dívky А а В mírně
hyperaktivní, učitelka je dokáže dobře
usměrnit a zaměstnat. Bohužel, málo se
věnuje pěstování základních návyků a

I dovednosti

^Jiodina

Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žákyně - D, E)
2

ročník 1. stupně

Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

stupnice,
akordy

F dur

1. Zvuk, tón. dech
Obě žákyně dýchají povrchně. Dívka E)
hraje zvučně, dívka E má slabý tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Ve stupnici dobře vyznívají legatove
spoje.
3. Artikulace
Dívka E nasazuje tóny méně zřetelní
než dívka D.
4. Technika hrv
Dívky hrají pouze stupnici v jedné
oktávě, bez akordu. Stupnice je dobře
technicky zvládnutá.

1. Zvuk, tóa dech
Učitelka vybízí žákyni E, aby hrála
silněji.
2. Prstová technika, postoj, drženi flétnv
Učitelka dívky chválí.

etudy,
^ebnice

L
Daniel:
Škola hiy na
sopránovou
zobcovou flétnu
П., lekce 9 (č.
6, 7, 8)

u

—

—

šedneš

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka je spokojena; na příští hodinu si
mají
dívky
připravit
rozložený
kvintakord.

1. Zvuk. tóa dech
1. Zvuk, tón dech
V delších skladbách žákyním nestačí Učitelka ukazuje, jak správně dýchat a
šetřit dechem.
dech, musí se nadechovat dost často.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Obě dívky hodně zvedají prsty a flétnu
příliš svírají.
3. Artikulace
3. Artikulace
U obou dívek je artikulace málo
zřetelná.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně D se špatně naučila rytmus ve Učitelka s dívkami procvičuje rytmicky
cvičení č. 7, jinak zvládla uložené učivo problematická místa. Chce, aby žákyně
velmi dobře. Žákyně E má větší rytmus cvičení nejprve vytleskaly a až
potok zahrály.
problémy s rytmickou přesností.
5. Výraz
5. Výraz
Hudební projev žákyně D je celkově Učitelka žákyni E předvádí jak zahrát
dynamičtější a plastičtější. Dívka E má dané cvičení s výrazem a dynamikou.
slabší tón a její projev je méně výrazný. Žákyni tento příklad pomáhá a její
projev je potom o poznání lepší.

—

R- Gruber: 50
národnich písní
pro
2-3
zobcové flétny
(Tluče
bubeníček,
Pásla ovečky)

1 Zvuk. tóa dech
Učitelka radí žákyni E, která hraje druhý
hlas, aby hrála silněji.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Dívky nemají problémy s prstovou Učitelka žákyně upozorňuje, že na sebe
technikou, obě však mají zobec flétny musí při hře vidět a vzájemně na sebe
reagovat. Učí žákyni D, která hraje první
dost hluboko v ústech.
Was, jak má ukazovat nástup.
3. Artikulace
3. Artikulace
Výrazu obou písní by prospěla ostřejší
irtikulace.
1. Technika hrv
4 Technika hrv
žákyně své party ovládají výborně. 1Jčitelka dává žákyním důležité pokyny
/ písničce Pásla ovečky se vyskytl malý p>ro dobrou souliru: zřetelný a jistý
1. Zvuk, tóa dech
Dvojhlasy jsou zvukově vyrovnané.
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problém v souhře.

začátek a konec, společné nádechy a
dodržování dlouhých tónů, schopnost
orientace ve dvouhlasém zápise.
5. Výraz
5. Výraz
Učitelka
chce, aby žákyně lépe vystihly
Hra dívek je příjemná a přesvědčivá, je
taneční
charakter
písničky Pásla ovečky.
zřejmé, že jsou spolu zvyklé hrát.
Ukazuje jim taneční kroky к písni a
vybízí je, aby to zkusily také.

Celkový doiem
Sociální chování učitele
Dívka E je méně výrazná, přesto v duu Učitelka se žákyním po celou vyučovací
prokázala, že je schopna muzikálního hodinu intenzivně věnuje a snaží se, aby
výkonu. Komorni hra obě žákyně velmi obě byly stejně vytížené. Velmi hezky je
baví.
vede ke komorní hře.

i-hodina
Dé

'ka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žáci - F, G)

3

ročník 2. stupně

Fáze
hodiny

Obsah učiva

stupnice,
akordy

С dur, F dur

btudy,
"Čebnice

třednes

Činnost učitele

Činnost žáka
1. Zvuk. tón, dech
Žáci hrají na altovou zobcovou flétnu,
tón je zvučný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Oba žáci mají ztuhlé prsty a tlačí jimi na
flétnu. Paže i nástroj mají příliš blízko
těla.
3. Artikulace
Artikulace je nejasná a přibližná.
4. Technika hrv
Žáci hrají stupnice non legato a legato a
malý rozklad tónického kvintakordu.
V rychlém tempu hrají nevyrovnaně a
„utíkají".

H.-M.
Linde:
Bachstudien fur
Altblockflöte
(č. 5, 6)

1. Zvuk. tóa dech
Žáci mají pěkný, plný tón, ale používají
hodně vibrata.
? Prstová technika, postoi. držení flétnv
Při hře legat je slyšet nepřesná prstová
technika - větší problémy má žák G.
3. Artikulace
Žáci nejsou schopni pregnantního
nasazení tónů.
4 Technika hry
Žák G nedokáže zahrát celou etudu
v jednom tempu - v šestnáctinových
pasážích zrychluje. Žáku F nezní dobře
vysoké tóny.
W. Wilhams: 1 Zvuk. tóa dech
Ptačí sonáta pro V pomalé části si žáci nevystačí
dvě
zobcové s dechem.
flétny a basso
continuo (2., 3. 2 Prstová technika, postoi. držení flétny
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1. Zvuk, tóa dech
Učitelka chce, aby žáci hráli dlouhé,
rovné tóny.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka žákům doporučuje, aby si
к vyrovnané hře dopomohli akcenty.

1. Zvuk, tóa dech
Učitelka upozorňuje na nutnost vydržet
s dechem až do konce frází.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka žákům předvádí, jak by měli
oddělovat tóny při non legatu.
4. Technika hrv
Učitelka žákům rozděluje etudy na
menši části, které mají doma cvičit
zvlášť a v pomalejším tempu.
1. Zvuk, tóa dech
Učitelka žáky nabádá, aby více šetřili
s dechem - všechny tóny nemusí být
stejně silné.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

věta)

Zák G přiznává, že nestačil nacvičit 3.
větu v tempu. Při hře hodně zvedá prsty
a rychlé pasáže nezvládá.
3. Artikulace
V rychlé větě žáci artikulují všechny
osminové noty stejně.
4. Technika hrv
Zák F je na lepší technické úrovni, avšak
při delším hraní zrychluje. Potíže mu
dělají melodické skoky, zvláště ve
vysokých polohách.
5. Výraz
V pomalé větě mají žáci problém se
souhrou. Rychlá věta působí nervózním
dojmem. Rušivé je i nadměrné vibrato.

3. Artikulace

4. Technika hry
Učitelka chlapcům předvádí, jak mají
poslední větu cvičit - po částech,
v pomalém
tempu a v dlouhých
hodnotách.
5. Výraz
Učitelka vede žáky к tomu, aby si ve
druhé větě nejen počítali, ale vnímali
jeden druhého a snažili se tak o lepší
souhru.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Oba žáci mají hezký tón a příjemné Učitelka se po celou hodinu snažila, aby
vystupování. Na připomínky učitelky žáci hráli skladby, které ještě nemají
technicky zvládnuty, pomaleji. I když
však příliš nereagují.
tento požadavek musela mnohokrát
opakovat a důsledně vyžadovat,
zůstávala trpělivá a klidná.

Ülodina

Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žákyně - H, CH)
6 r

očník 1. stupně

Fáze
.hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

stupnice,
akordy

F dur

1. Zvuk, tóa dech
1 Zvuk. tóa dech
Žákyně mají plný, sytý tón.
2 Prstová technika. Dostoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka upozorňuje, že zvláště při hraní
Prstová technika je na dobré úrovni.
legata musí být pohyby prstů naprosto
přesné a co nejmenší.
3. Artikulace
3. Artikulace

Činnost učitele

Artikulace je u obou dívek dosti přesná.
4 Technika hrv
Žákyně hrají stupnici non legato a legato
a malý rozklad tónického kvintakordu. I
když hrají v rychlém tempa nemají
— — potíže.
fctudy,
1 Zvuk. tóa
dech
J. Nykl: 35 etud technické
učebnice
pro sopránovou Tón je plný а zvučný.
zobcovou flétnu
(č. 7, 8)
2 Prstová technika Dostoi, držení flétnv
Žákyni CH dělají potíže rychlé výměny
hmatů v etudě č. 7.
3. Artikulace
V melodických skocích žákyně špatně
zvládají koordinaci prstů a jazyka.
4. Technika hry
____
Největší potíže dčlají oběma žákyním
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4. Technika hrv
Učitelka dívky
přípravu.

chválí

za

dobrou

1. Zvuk, tóa dech
Učitelka by chtěla, aby žákyně hrály
etudu č. 8 zpěvněji.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétny

3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka dívkám radí, aby si zahrály

nejprve obtížné vysoké tóny a pak tyto
tóny hrály v různých kombinacích.
1. Zvuk, tón, dech
1. Zvuk. tón, dech
Pomalé věty hrají žákyně plně a zvučně, Učitelka vede žákyni CH к tomu, aby i
rychlou větu Vivaldiho sonáty hraje rychlou větu hrála zněle.
žákyně CH slabším tónem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Žákyně CH má příliš tuhé prsty a Učitelka žákyni radí, aby prsty více
v rychlé větě nestačí měnit hmaty.
uvolnila.
3. Artikulace
3. Artikulace
U obou žákyní je horší úroveň artikulace
v rychlých větách.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně H hraje rytmicky a lehce, Učitelka procvičuje s žákyní obtížná
žákyně CH má v rychlém tempu rytmická místa nejprve zvlášť, potom
problémy s rytmem.
v kontextu celé věty.
5. Výraz
5. Výraz
Obě dívky jsou schopné dát skladbám Učitelka žákyně vybízí к rytmičtější a
příslušný výraz. Projev žákyně H je však ostřejší hře rychlých vět.
přesvědčivější.
skoky ve vysokých polohách.

Přednes

J. B. Loeillet:
Sonáta С dur
(3., 4. věta)
A.
Vivaldi:
Sonáta F dur
(3., 4. věta)

Celkový doiem
Žákyně H je na lepší technické úrovni a
její projev je lehký a bezprostřední.
Dívka CH je také muzikáhú, ale je
pomalejší а к nastudování skladby
potřebuje více času.

Sociální chování učitele
Učitelka je po celou vyučovací hodinu
pozitivně naladěna a snaží se své
nadšení přenést i na žákyně. Zvlášť
pečlivě se věnuje studiu přednesové
skladby a jejímu výrazu.

Datum: 18. 4. 2007 - 4 vyučovací hodiny
iülodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (3 žákyně - А, В, C)
Ročník: PHV
Fáze
Jtodiny
Stupnice,

vt

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

—

—

—

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
I., lekce 16 (č.
4, 5, 6, 7)

1. Zvuk. tón, dech
1. Zvuk, tón, dech
Žákyně mají plný tón, ale dýchají Žákyně mají po učitelce opakovat
převážně povrchně.
hluboký nádech nosem a co nejdelší
výdech ústy.
2. Prstová technika, postoj, držení flétny 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Všechny žákyně hodně zvedají prsty, u
žákyně A přetrvává její zlozvyk zasouvání prstů pod flétnu.
3. Artikulace
3. Artikulace
Dívky již hrají legato, avšak tóny non Svou hrou dává učitelka dětem dobrý
legato jazykem nenasazují.
příklad, ale princip artikulace jim
nevysvětluje.
4. Technika hrv
4. Technika hry
Dívky mají stále problém zahrát skladbu Učitelka střídá sólové hraní téže skladby
od začátku do konce bez přerušení a se skupinovým a snaží se tak dívky
naučit plynulé hře.
v jednom tempu.

.akordy '

Etudy,
učebnice

72

Přednes

I.
Hlavatá:
Hrátky
s flétnou,
písničkami
a
pastelkami
(Černé
oči,
Když jsem jel
do Prahy)

1. Zvuk, tón. dech
1. Zvuk, tón, dech
Všechny žákyně mají zvučný tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně i nadále příliš zvedají prsty.
Učitelka ukazuje, jak se mají prsty
rychle vyměnit při změně hmatů.
Procvičuje s dětmi spoj h1 - c2.
3. Artikulace
3. Artikulace
Problémy s artikulaci přetrvávají.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Známé písně se žákyním hrají lépe, jsou Učitelka je spokojena a žákyně chválí.
schopné plynulé hry.

Celkový doiem
Žákyně hra na flétnu baví a velmi rády
hrají sólově. Osvojují si však řadu
špatných návyků (viz předchozí zápisy).

Sociální chování učitele
Práce se třemi
temperamentními
dívkami v jedné hodině je pro pedagoga
velmi náročná. Učitelka žákyně dokáže
usměrnit a zaujmout. Málo se však
věnuje upevňování správných základů
hry.

^Jiodina

Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žákyně - D, E)
2- ročník 1. stupně
Fáze
_hodin^_

Obsah učiva

Činnost žáka

Stupnice,
akordy

A dur

1. Zvuk. tón. dech
Dýchání je povrchní, tón znělý.

Etudy,

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
II., lekce 12 (č.
4, 5, 6, 7)

učebnice

Přednes

S.
Majkapar:
Pochod

Činnost učitele

1. Zvuk, tón, dcch
Učitelka žákyním radí, aby s dechem
šetřily.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Dívka E má hodně ztuhlé prsty, dívka D
na flétnu tolik netlačí.
3. Artikulace
3. Artikulace
Dívka D pěkně nasazuje tóny na t-t,
artikulace dívky E je o poznání horší.
4 Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hrají pouze stupnici bez akordu, Učitelka obě dívky chválí za vzorně
a to non legato a legato. Ve středním naučenou stupnici.
tempu jim technika nedělá potíže.
1 Zvuk. tón, dech
1. Zvuk. tón dech
Převažuje hrudní dýchání, někdy se
dívky nadechnou na začátku skladby
hlubokým břišním dýcháním.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Dívka D má lokty až u těla. Dívce E Učitelka se zastavuje u obtížnější
dělá potíže rychlá výměna hmatů u tónů tónových spojů a cvičí je se žákyněmi
zvlášť.
c2-f.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je nezřetelná.
4. Technika hrv
4. Technika liry
Oběma
žákyním
činí
obtíže Vysoké tóny učitelka předehrává a
šestiosminový takt a některé vysoko žákyně je po ní opakují.
položené tóny.
1. Zvuk, tón, dech
1. Zvuk. tón, dech
Žákyně hrají zvučným tónem, obě mají Podle učitelky by obě skladby měly být
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dost výrazné vibrato.
J. Haydn: Píseň 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Prstová technika je v pořádku.
3. Artikulace
Úroveň artikulace je nyní u obou dívek
v přednesových skladbách mnohem
lepší.
4. Technika hrv
Ani u jedné žákyně se nevyskytly
technické problémy. Dívka D se navíc
naučila svoji skladbu (Pochod) zpaměti
a bezchybně ji předvedla.
5. Výraz
Žákyně mají skladby „usazené" a hrají
je s chutí a s výrazem.

hrány dlouhými, nosnými tóny.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv

Celkový doiem
Dívkám dělá potíže složitější rytmus a
hra
některých
vysokých
tónů.
Jednodušší skladbu jsou však schopny
zahrát velmi muzikálně.

Sociální chování učitele
Učitelka se snaží věnovat oběma dívkám
stejně intenzivně. Pokud jim něco nejde,
povzbuzuje je a za každé zlepšení
chválí.

3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka obě dívky pochválila a slíbila,
že si skladby zahrají na nejbližším
koncertě.
5. Výraz
Učitelka měla pouze drobnou poznámku
к zakončení skladeb a jejich zpomalení.

äülodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (2 žáci - F, G)
3

ročník 2. stupně

raze
.hodiny
Stupnice,
akordy

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

As dur

1. Zvuk, tón, dech
Žáci hrají na altovou zobcovou flétnu.
Jejich tón je silný a zvučný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žáci mají jakoby sevřený postoj, flétna i
paže jsou velmi blízko těla.
3. Artikulace
Nasazování tónů je velmi nedbalé.
4. Technika hrv

1. Zvuk. tón. dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka žákům ukazuje, jak by se měly
prsty pohybovat - lehce a iychle.
3. Artikulace
4. Technika hrv

Žáci hrají stupnici v jedné oktávě non Učitelka se1 problematice zakrývání
legato a legato, malý rozklad tónického půldírek (as ) nevěnuje.
kvintakordu do es3. Špatně se jim ozývá
as1. Stupnici hrají v rychlém tempu.
Etudy,
uč

ebnice

1. Zvuk, tón, dech
Na učitelčinu výzvu žák G předvádí
nádech a výdech a učitelka ho opravuje
- nádech musí být hluboký „až do
břicha" a
výdech
pozvolný
a
rovnoměrný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Zák F má potíže s rychlou výměnou
prstů při spojích g2 - es3, fis2 - cis3.
Důvodem je nepřesný pohyb palce levé
ruky.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žáci nehrají non legato a legato přesně Učitelka vyžaduje přesnou hru podle

H.-M.
Linde: 1. Zvuk, tón, dech
Bachstudien fur U obou žáků je tón znělý, žák G však
Altblockflöte
dýchá povrchně a s dechem nevystačí.
(č. 10, 11)

74

podle zápisu.
4. Technika hrv
Žáci zvolili u etudy č. 11 příliš rychlé
tempo. I když ji později na radu učitelky
hrají
pomaleji,
často
chybují
v melodických skocích.
Přednes

G.
Ph.
Telemann:
Triová sonáta a
moll pro dvě
zobcové flétny
a
basso
continuo (2. a
4. věta)

zápisu.
4. Technika hrv
Učitelka žákům vytýká, že etudu č. 11
dostatečně nenacvičili. Zaměřuje se pak
více na etudu č. 10 a její výraz.

1. Zvuk, tón. dech
Oba žáci mají pěkný, znělý tón.

1. Zvuk, tón dech
Učitelka si všimla, že žáci v poslední
větě občas příliš tlačí na tón a
zdůrazňuje
nutnost
kultivovaného
zvukového projevu.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žák G příliš zvedá prsty a ve 4. větě Učitelka žákovi radí, aby cvičil větu
nezvládá rychlé výměny hmatů.
pomalu, hrál dlouhé tóny a uvědomoval
si přitom pohyby prstů.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je velmi nejasná. Hra
repetovaných tónů působí v důsledku
nezvládnuté artikulace nerytmicky.
4. Technika hry
4. Technika hrv
Ve 2. větě se nevyskytují větší technické Poslední větu cvičí učitelka s každým
obtíže. V poslední větě však žáci žákem zvlášť. Potom jim ke společné
v rychlých
pasážích
zrychlují
a hře pouští metronom.
nedodržují pomlky, takže špatně
nastupují.
5. Výraz
5. Výraz
Žáci dali 2. větě svižný a hravý ráz. Učitelka je s přednesem 2. věty velmi
Poslední věta zatím působí těžkopádným spokojena. Do příští hodiny se mají žáci
zaměřit hlavně na technické zvládnutí
dojmem.
poslední věty.

Celkový doiem
Zdá se, že žáci dosáhli jisté technické
úrovně, jejíž další zvyšování není kvůli
chybným návykům možné.

Sociální chování učitele
Učitelka se v hodině věnovala hlavně
přesné souhře. Ke každému žákovi se
obracela s konkrétními připomínkami a
zdůrazňovala zvláště potřebu poslouchat
druhého hráče a citlivě na něho
reagovat.

i-hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (přítomna je pouze žákyně H)
6

ročník 1. stupně
faze
Obsah učiva
hodiny
stupnice,
akordy

D dur

Činnost učitele

Činnost žáka

1. Zvuk, tón dech
1. Zvuk. tón dech
Žákyně má pěkný, kultivovaný tón.
2 Prstová technika, postoj, držení flétnv 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Prsty se pohybují lehce, včetně palce
levé ruky.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně
je
schopná
zřetelně
nasazovaného non legata a hladkého
legata.
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Etudy,
učebnice

Přednes

4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici i rozložený
kvintakord do a 2 nejprve ve středním
tempu, potom - na pokyn učitelky v rychlém tempu. Technické zvládnutí je
na výborné úrovni.
J.
Olejník: 1. Zvuk, tón, dech
Etudy. Variace Tón je plný, kulatý.
na lidové pisně
(Čí to husičky) 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Kvůli nedostatečnému zakrytí palcové
dírky se žákyni hůře ozývají tóny h2, c3.

A.
Corelli:
Sonáta F dur
pro
dvě
zobcové flétny
a
basso
continuo (2. a
3. věta)

3. Artikulace
Ve třetí variaci má žákyně potíže
s koordinací prstů a jazyka.
4. Technika hry
Třetí variaci žákyně ještě technicky
nezvládá (rytmus, rychlé tónové běhy),
ostatní části hraje rytmicky přesně a
vyrovnaně.
1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má krásný, sytý tón.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Žákyně se snaží lépe zahrát dvojici tónů
f - b2. Sama si uvědomuje, že problém
spočívá v míře částečného zakrývání
palcového otvoru.
3. Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
4. Technika hry
Žákyně má pouze drobné potíže
v závěru 2. věty se spočítáním několika
not spojených ligaturou.
5. Vyraz
Obě věty hraje žákyně velmi pěkně.
Rychlé větě by prospělo rytmičtěji
zahrané téma a pomalé větě plynulejší
způsob přednesu.

Celkový dojem
V projevu žákyně dosahuje složka
technická
a
výrazová
vzácné
vyrovnanosti. Dívka velmi pohotově
reaguje na učitelčiny poznámky.

4. Technika hry
Učitelka žákyni chválí za bezchybné
hraní stupnice v rychlém tempu.

1. Zvuk, tóa dech
Učitelka žákyni upozorňuje, že druhou
variaci hraje slabším tónem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Učitelka předvádí, jak velkou část
palcového otvoru je třeba zakrýt, aby
tóny zněly jasně.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka zjišťuje, jestli žákyně rozumí
rytmickému zápisu a problematická
místa jí předehrává.
1. Zvuk, tóa dech
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka oceňuje, že se žákyně sama
snaží vzniklý problém odstranit.

3. Artikulace
4. Technika hry
Učitelka hraje part druhé flétny, aby si
žákyně
problematické
místo
„oposlouchala".
5. Vyraz
Učitelka předvádí, jak by se měla
přednášet pomalá věta - zpěvně,
vyrovnaně a s klidem.

Sociální chování učitele
Učitelka neskrývá, že má z pokroků
žákyně radost. VCorelliho sonátě hraje
part za nepřítomnou druhou žákyni
s velkou chutí.

Závěry z pozorování
Jako významné pozitivum vnímám, že učitelka je komunikativní, vstřícná, má
v

elmi živý projev, se žáky jedná otevřeně, srdečně a přátelsky. Tyto rysy jsou ovšem

Poněkud v rozporu s metodickou stránkou výuky - učitelka nedbá na vytváření základních
ná

vyků a dovedností, jež jsou pro instrumentalistu nepostradatelné. Toto se nejvýrazněji

Projevuje vtzv. kroužcích, tedy ve skupinové výuce (2-3 žáci v hodině), která v jejím
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pracovním úvazku převažuje. Takováto forma výuky klade na učitele vysoké nároky pedagog musí pozornost mezi žáky rozdělovat rovnoměrně, každému se věnovat
individuálně, zároveň by však měl děti zapojovat i do společné činnosti. Z těchto důvodů
musí být pracovní tempo při skupinovém vyučování pomalejší. Učitelka však postupuje
velmi rychle. Své svěřence z PHV již po 3 měsících učí obtížný hmat f1 a d1. Pokud by se
jednalo o nadané a pilné žáky, kteří rychle zvládají zadané úkoly, bylo by to jistě
v pořádku. Všechny tři žákyně PHV jsou však v hodinách velmi nesoustředěné, neklidné a
roztěkané a především nemají upevněné elementární hráčské návyky: držení nástroje,
dýchání, nasazení tónu. Některým záležitostem se učitelka nevěnuje vůbec - neprocvičuje
s dětmi dechovou techniku, nezabývá se artikulaci, zanedbává prstovou techniku, učí děti
nesprávný hmat pro f4. Tyto nedostatky, které malým dětem ztěžují postup, představují
Později pro starší hráče těžko překonatelnou překážku v dalším technickém růstu.
Hlavní důraz klade učitelka na zvládnutí skladby z hlediska rytmu a vhodného
tempa, velkou

pozornost

věnuje i výrazové stránce. Nedostatek

však spatřuji

v podceňování technické průpravy - ke hře stupnic učitelka někdy nezadává rozložený
kvintakord, nevyužívá stupnic ani к procvičování různých druhů artikulace. Záci nejsou
vedeni ani ke hře zpaměti,

к

tvořivosti, v jejich

repertoáru

jednoznačně převládá hudba

18.

století. Učebna není vybavena klavírem ani keybordem, a proto jsou žáci v hodinách
ochuzeni o možnost slyšet a provádět skladby s harmonickým doprovodem. Jedinou
Příležitost к ansámblové hře poskytuje učitelka žákům při vícehlasé hře, například v duu či
triu. Žákům rovněž často předehrává určité pasáže ze studovaných skladeb, čímž jim
Poskytuje názorné příklady a upřesňuje jejich představy o hraných skladbách.

Rozhovor s pedagogem

^Řešení interpretační úrovně
Jak se žáky pracujete na dechové technice?
Nové žáky učím správné dechové technice. Potom průběžně kontroluji, jak dodržuji
vysvětlený postup.
2

) Jakými způsoby u žáků rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?

V většiny žáků se mi osvědčilo vysvětlení souvislosti dechové techniky se znělým tónem a
°Pakovaný názorný příklad.
3

) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujete žáky na případné nedostatky?
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Podle mého názoru je tu velmi úzká souvislost. Své žáky na nedostatky upozorňuji a
správný postoj jim názorně předvádím.
4) Jakými způsoby žáky seznamujete s artikulační technikou?
Nejprve vše vysvětlím teoreticky a potom opět názorně předvádím. Např. zkouším něco
zahrát se správným nasazením a bez něho a ptám se dětí, jaký je v tom rozdíl. Snažím se o
zábavnou formu.
5) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých žáků setkáváte? Jak tyto
problémy řešíte?
Časté jsou mělké nádechy na špatných místech - neustále žáky opravuji a upozorňuji je na
chyby. Dalším nedostatkem bývá nesprávný postoj - snažím se, abych žákům poskytla
správný příklad. To však nestačí, proto je musím na chyby velmi často upozorňovat.
6

) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte žákům
к procvičování techniky?

Jsem přesvědčena, že stupnice a etudy přispívají к osvojení a zautomatizování techniky.
Stupnice pravidelně zadávám žákům prvního stupně.
7

) Jak žáky vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte jim své
vlastní pojetí přednesu nebo s nimi hovoříte o různých výrazových možnostech?

Většinou

jim nabídnu určité výrazové možnosti a zeptám se jich na jejich názor. Ale žáci

zatím nemají dost zkušeností na to, aby sami dali skladbě přesvědčivý

výraz. Potřebují

Pomoc a vedení učitele.
8

) Rozebíráte se staršími žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků
nebo se spíš zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?

Využívám obou možností. Záleží na charakteru dané skladby a také na konkrétním žákovi.
Většinou však vycházím spíš z celkové nálady skladby.
9

) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?

Většinou žákům nezadávám tak obtížné skladby, které by takový rozbor vyžadovaly. O
některých soudobých skladbách však předem mluvíme (o charakteru, tempu, střídání taktů,
zvláštním způsobu zápisu apod.).
10
Je

) Jak dalece je pro Vás důležitá stylovost interpretace?
to velmi důležitá součást přednesu každé skladby, ale já sama své žáky informuji pouze

° některých základních zásadách, např. o způsobu baroktúho zdobení, o terasovité
dynamice apod.
Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti jiných
učitelů?
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Ano, nejvíce čerpám ze zkušeností své učitelky. Často se mi vybavují její výroky, poznámky
a připomínky, které nyní předávám zase já svým žákům.
12) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro žáky obtížné. Vystačíte si
s odbornou hudební terminologií nebo využíváte i jiných jazykových prostředků (např.
metafor)?
Často využívám právě metafor. Mám totiž většinou malé žáky, kteří odborným výrazům
nerozumějí.
13) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Na hru zpaměti velký důraz nekladu. Nemyslím si, že je to pro každého žáka nezbytně
důležité. Ale občas každému zadám nějakou skladbu nebo písničku, aby se ji naučil
zpaměti.
H) Doprovázíte v hodinách

žáka

(na

flétnu,

na klavír)?

Jak

často hraje žák

s korepetitorem?
Ano, běžně žáky doprovázím na flétnu, výjimečně na klavír. S korepetitorem hrajeme podle
potřeby, záleží na domluvě.
15) Jak často vaši žáci vystupují veřejně?
Snažím se, aby každý žák vystoupil l-2x ve školním roce na koncertě.
16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle Vás napomohlo zlepšení situace?
Nevím, nemám bohužel možnost srovnání. Pociťuji nedostatek notového materiálu, který je
těžko přístupný a drahý.
B, Pedapriflidco-psvchologickv přístup
I) Pomáhají Vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie a
vaše předchozí pedagogická praxe?
Jsem prakticky založený člověk takže vycházím hlavně z vlastních zkušeností. Pokud se
^skytnou problémy, konzultuji je s kolegy.
2

) Jakými způsoby řešíte se staršími žáky technické nebo interpretační problémy (např.
samostatné řešení úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce)?

Nejprve navrhnu vlastní způsob řešení, který se mi již osvědčil. Případně uvítám i snahu
žáka problém samostatně řešit. Pokud se jedná o problémy technického rázu, kladu důraz
na
3

důkladné procvičení obtížného místa.

) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy žák chce hrát
skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?
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Pedagogický takt je moc důležitý! Pokud má žák nějakou „vysněnou" skladbu, po které
touží, nechám ho, aby se ji naučil a netrvám potom na úplně dokonalém provedení. Chci,
aby měl ze hry hlavně radost.
4) Jaké motivační prostředky používáte?
Snažím se žákům předat svůj pocit radosti z hudby. Přesvědčila jsem se o tom, že děti baví
zvláště komorní hra, takže jako

motivaci jim předkládám

lákavou možnost hrát

v ansámblu.
5) Jak často žáky verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru, jednou za
čas)? Hodnotíte žáky v hodinách také známkami?
Žáky hodnotím průběžně v hodině. Myslím, že je důležité, aby hned věděli, co dělají dobře
a v čem chybují. Malé děti hodnotím i známkami.
6) Mají к vám žáci důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod ?
Doufám, že ke mně důvěru mají. V hodinách si velmi často povídáme o všem možném.
7

) Určujete žákům skladby, které mají hrát nebo někdy přihlížíte i к jejich přáním?

Většinou žákům vybírám skladby sama. Předkládám jim ale více možností, takže mají na
vybranou z několika skladeb.
8

) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších

období a skladby 20. a 21. století?
Přesně to nedokážu říci, ale snažím se, aby žáci hráli hudbu z různých epoch.
9
) Jak pěstujete hudební vkus žáků?
Myslím, že na jejich hudební vkus nemám vliv. Jsem vděčná, když zjistím, že děti někdy
Poslouchají i vážnou hudbu. Někdy o tom mluvíme, ale na společný poslech nemáme čas.
10

) Vedete žáky к tvořivosti, případně к improvizaci?

Chci, aby moji žáci dokázali hrát podle sluchu. Ovšem sama improvizovat neumím, tak to
Qni

nemohu učit.

Závěry z rozhovoru

Tím, že učitelka vystudovala hru na příčnou flétnu na konzervatoři (AMU), má
Vz

dělání, které oficiálně odpovídá požadavkům kladeným na učitele zobcové flétny na

2u

S ( v i z pododdíl 1.2.1.1).
Na otázky odpovídala spíše stručně, až ostýchavě a ne vždy zcela konkrétně. Přesto

vš

ak spatřuji mezi odpověďmi a prací učitelky velký soulad. Spontaneita a radost z hudby,

kterou se snaží předávat dětem, vysvítá i z jejích odpovědí. Naopak na otázky týkající se
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vytváření základních návyků (dechová a artikulační technika, postoj a držení flétny)
odpovídala obecně a nepřesvědčivě - těmto záležitostem se příliš nevěnuje ani v hodinách.
Podobně nevýrazné bylo i její vyjádření к zastoupení starších a soudobých skladeb
v žákovském repertoáru. Ve zhlédnutých vyučovacích hodinách jsem zaznamenala pouze
skladby 18. století. Preference této hudby je u nás stále ještě častým jevem, odmítání
soudobé tvorby tak leckdy budí dojem, že právě hudba barokní či klasická je jedině
přijatelná ve výuce i mimo ni. Z tohoto stavu se naše hudební pedagogika vymaňuje jen
obtížně а к nápravě nestačí jen výchova nástrojových pedagogů. Teprve když všeobecná
hudební výchova bude soudobou tvorbu považovat za přirozenou součást svého obsahu,
dostane se současná hudba do nejširšího povědomí. Pak by snad mohla nastat situace, že
by si žák, jemuž by se soudobého repertoáru nedostávalo, takové skladby na učiteli třeba
sám vyžádal.
Několik odpovědí však bylo překvapivých. Učitelka podle nich neklade velký důraz
na hru zpaměti, protože ji nepovažuje za nezbytnou. Přesto, podle svých slov, občas hru
zpaměti žákům zadává. Toto je při výuce hry na zobcovou flétnu všeobecně rozšířený jev,
který sice přináší obtíže, má však také výhody. Je samozřejmě obtížnější hrát skladbu
zpaměti, na druhé straně však hra zpaměti umožňuje plné soustředění na zvukovou
Představu a její realizaci, určitě tedy přispívá ke kvalitnější interpretaci.
Ještě překvapivější je bezradnost učitelky v otázce nedostatků při výuce hry na
zobcovou flétnu na úrovni základního školství. Její nejasná odpověď vypovídá podle mne
0

tom, že se nad takovou otázkou nikdy nezamýšlela a že se ani o další možnosti, jiné

metody výuky a o vlastní zvyšování pedagogické kvalifikace nezajímá.
Pozoruhodný je i učitelčin názor, že na hudební vkus svých žáků nemá vliv.
Respondentka měla na mysli přímé ovlivňování, které by se projevilo jednoznačným
Příklonem žáka к poslechu umělecké hudby. Jestliže však uvážíme, že na vytváření
hudebního vkusu se jako jeden z faktorů podílejí hudební zkušenosti, 123 pak se na tomto
formování podílí učitel i bezděčně. Bezděčné působení považuji ovšem za minimální
Pedagogův vklad do této problematiky, vždyť základní umělecká škola má žáka připravit
°ejen jako interpreta, ale především jako člověka, jemuž se umění stává celoživotní
Potřebou. Proto by i formování žákova vkusu mělo být záměrné, byť v instrumentální
Přípravě není úkolem primárním.

3

Srov. POLEDŇÁK. I. Stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1984. s. 409.
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Z krátkodobého průzkumu - z pozorování i rozhovoru - vyplývá, že učitelka je
díky své pedagogické praxi, díky aktivní umělecké činnosti a v neposlední řadě i zásluhou
příjemného a přátelského vystupování pro své žáky vhodnou autoritou. Její silnou stránkou
je citlivost, empatie a pedagogický takt. Nedokonalé ovládání hry na zobcovou flétnu a
neznalost metodických postupů jí však znemožňují být skutečně kvalitním pedagogem hry
na tento nástroj. Potvrzuje se tak, že podmínkou kvalitní pedagogické činnosti nemohou
být jen dobré obecně pedagogické předpoklady, ale že musejí být provázány s učitelovou
odborností.
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1.2.2.3 ZUŠ Praha 8 (učitel B)
Zápisy pozorování
Datum: 2. 4. 2007 - 3 vyučovací hodiny
L hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně A)
4. ročník 1. stupně
—

Fáze
Jiodiny_

Obsah učiva

Činnost žáka

Stupnice,
akordy

a moll

1. Zvuk. tón, dech
Žákyně má hezký, plný tón.

Etudy,

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
III., lekce 11 (č.
4-6)

učebnice

M.
Hošek:
Zábavné etudy
(č. 27)

Př

ednes

G. Speer: Suita
G dur (1. a 2.
část)

o

Činnost učitele

1. Zvuk. tóa dech
Učitelka by chtěla, aby žákyně stupnici
ještě více „vyzpívala" (předvádí).
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně stojí rovně a vzpřímeně, prsty
má uvolněné. Pro tón f4 používá správný
hmat.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně hraje nejprve non legato a Učitelka má výhrady ke hře legata potom legato, její artikulace je zřetelná. spoj gis'-f 1 nevyznívá dobře.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
chce
slyšet
stupnici
Žákyně hraje stupnice (aiolskou, Učitelka
harmonickou a melodickou) ve velmi v rychlejším tempu.
pomalém tempu, sestupně až do e1.
Následuje rozložený tónický kvintakord.
1. Zvuk, tóa dech
1. Zvuk. tóa dech
Tón zní plně, kulatě.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně má palec levé ruky mírně Pro hru legatového spoje tónů h1 - c2
prohnutý, ale dobře jej ovládá a učitelka doporučuje použít alternativní
hmat pro h1 (předvádí).
„přefukované" tóny znějí dobře.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulační technika je v pořádku.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
V jednom cvičení žákyně nedodržuje Kromě rytmických nedostatků učitelka
tříosminové noty. Jakmile ji к tomu ještě upozorňuje žákyni na mírné
začne učitelka nahlas počítat, její hra je tempové výkyvy.
opět rytmická.
1 Zvuk. tóa dech
1. Zvuk. tóa dech
Žákyně začala hrát 1. větu slabě, Po několika taktech učitelka žákyni
s nevyrovnaným dechem. Ve 2. větě se zastavuje a upozorňuje ji na špatné
už vrátila ke svému znělému tónu.
dýchání.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Pro 1. větu žákyně zvolila příliš rychlé Učitelka žákyni zastavila ještě jednou a
tempo, takže pohyb prstů byl značně upozornila ji na přehnané tempo.
nevyrovnaný.
3. Artikulace
3. Artikulace
Kvůli přehnanému tempu žákyně
zpočátku nezvládala ani artikulaci
osminových not.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Učitelka
se žákyní rytmus procvičuje a
Největši potíže činí žákyni rytmus 1.
nahlas
jí
počítá. Doporučuje jí, aby
věty.
doma cvičila skladbu s metronomem.
5. Výraz
5. Výraz
Velmi hezky vyznívá 2. věta, kterou Učitelka je spokojena s 2. větou, ale
žákyně hraje lehce a zpěvně.
ukládá žákyni, aby se nyní zaměřila na
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zvládnutí 1. věty.

Celkový doiem
Žákyně
působí
vyrovnaným
a
disciplinovaným dojmem. Všechny
připomínky
učitelky
přijímá
a
nedostatky se snaží ihned odstranit.

Sociální chovám učitele
Učitelka má mírné, klidné vystupování.
Každou svoji připomínku se snaží co
nejlépe a nejsrozumitelněji vysvětlit.

2jiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně B)
5

ročník 1. stupně

Fáze
Jiodiny__

Obsah učiva

btupnice,
akordy

1. Zvuk, tón dech
Žákyně hraje na altovou zobcovou
flétnu. Dech je nevyrovnaný, tón
„roztřesený" a málo znělý.
2. Prstová technika Dostoi. držení flétnv
Žákyně je mírně nahrbená, při hře lehce
pohupuje celým tělem.
3. Artikulace
Žákyně dobře nasazuje jednotlivé tóny.
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici v jedné oktávě, při
sestupném pohybu prodlužuje rozsah do
a1. Po hře stupnice non legato a legato
následuje
rozklad
tónického
kvintakordu.
J.
Olejník: 1. Zvuk, tón, dech
Etudy
pro Dech je stále nevyrovnaný a tón
nekvalitní, slabý.
altovou
zobcovou flétnu 2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Žákyně při hře neustále pohybuje
(č. 2)
s flétnou, což působí rušivě.
3. Artikulace
Žákyně zvládá artikulaci velmi dobře.
4. Technika hry
Tóny ve vysokých polohách se, zvláště
v legatových spojích, špatně ozývají.

Etudy,
učebnice

ťf

ednes

Činnost žáka

Činnost učitele

D dur

A.
Corelli:
Sonáta В dur
pro
dvě
zobcové flétny
a
basso
continuo (3. a
4. věta)

1. Zvuk. tón dech
Povrchní dýchání se zvláště nepěkně
projevuje v pomalé větě, v níž se žákyni
dechu nedostává.
2. Prstová technika. Dostoi, držení flétnv
Prsty má žákyně uvolněné. Pouze palec
levé ruky se pohybuje mírně křečovitě.
3. Artikulace
Ve 4. větě by žákyně mohla artikulovat
ostřeji.
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1. Zvuk. tón. dech
Učitelka chce slyšet rovné dlouhé tóny.

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka žákyni vybízí, aby zvedla
flétnu a „hrála do prostoru".
3. Artikulace
4. Technika hrv
Na výzvu učitelky žákyně zkouší hrát
stupnici až do fis1.

1. Zvuk. tón dech
Učitelka by chtěla, aby žákyně hrála
široce a zpěvně.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka se zastavuje u problematických
míst a vede žákyni к tomu, aby každý
vysoký tón cvičně několikrát opakovala.
1. Zvuk, tóa dech
Učitelka žákyni předvádí, jak je třeba
hrát pomalou větu - zpěvně, všechny
tóny dlouhé.
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétny
Učitelka vysvětluje, že při hře trylků se
prsty musí zvedat jen nepatrně a jejich
pohyb musí být co nejmenší.
3. Artikulace
Učitelka mluví o tom, že chceme-li hrát
skladbu hodně tanečně a rytmicky,
musíme tomu přizpůsobit i artikulaci.

4. Technika hrv
Ve 4. větě se žákyně na dvou místech
zadrhává
a
procvičuje
části
v pomalejším tempu. Závěrečné trioly
nejsou přesně zahrány.
5. Výraz
Přednes žákyně není přesvědčivý pomalá věta působí nervózním dojmem
a v rychlé větě žákyni „utíkají" prsty
v osminách a triolách.

4. Technika hrv
Učitelka se žákyní procvičuje trioly
nejprve na jednom tónu, potom non
legato a nakonec legato.

Celkový doiem
Žákyně působila neklidně a nervózně.
Připomínky učitelky vždy pozorně
vyslechla, zřejmě se snažila podle nich
řídit, avšak na jejím přednesu se to příliš
neprojevilo.

Sociální chování učitele
Učitelka se žákyni po celou hodinu
trpělivě věnovala. Nejvíce připomínek
měla к málo znělému tónu své žákyně.
Aby svůj požadavek podepřela i
názornou ukázkou, určité pasáže žákyni
několikrát předehrála.

5. Výraz
V samém závěru hodiny si učitelka
zahrála sonátu společně se žákyní (part
druhé flétny). Žákyně se snažila učitelce
přizpůsobit, což mělo pozitivní dopad
na její projev.

äjiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně C)
5

ročník 1. stupně

Fáze
.hodiny^

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
akordy

Es dur

1 Zvuk. tón. dech
Žákyně má sytý, zvučný tón.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně je mírně nahrbená, lokty má
přitisknuty к tělu. Dobře se jí ozývá tón
es1 (s půldírkou).
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku.
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici až do b2 a směrem
dolu do c1, nejprve non legato, potom
legato a nakonec rozklad tónického
kvintakordu. Ve středním tempu hraje
stupnici téměř bezchybně.
1 Zvuk. tón, dech
Žákyně dobře dýchá, její tón je nosný,
zvučný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
V etudě č. 5, kterou žákyně ještě
neovládá, hodně zvedá prsty.

1. Zvuk, tón, dech

Etudy,

učebnice

J. Nykl: 35 etud
pro sopránovou
zobcovou flétnu
(č. 5, 6)

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka žákyni ukazuje, jak má vypadat
vzpřímený postoj.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka žákyni chválí za bezchybnou
hru.

1. Zvuk, tón, dech
Učitelce se nelíbí rozmístění některých
nádechů a žákyni opravuje.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka žákyni připomíná, že její
prstová technika musí zůstat stejná jako
při hře předchozí stupnice.
3. Artikulace

L.
Daniel:
Škola hry na
3. Artikulace
sopránovou
zobcovou flétnu Ledabylejší artikulace v etudě č. 5 je
způsobena
nedostatečnou
III., lekce 25 (č. zřejmě
orientací v notovém zápise.
1,2)
4 Technika hrv
4. Technika hrv
Etudu č. 5 je žákyně schopna zahrát jen Učitelka žákyni jemně vytýká, že se
v pomalém tempu, ostatní skladby jsou jednu etudu nenaučila.
pro ni technicky bezproblémové.
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Přednes

G. F. Händel: 1. Zvuk, tón dech
Žákyně přednáší téma výrazně a
Harmonické
zvukové plně, při první variaci však
variace
náhle zeslabí.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně opět zaujala nahrbený postoj
s lokty těsně u těla.
3. Artikulace
Žákyně hraje téma výrazně, ve variacích
si na zřetelné nasazování tónů již nedává
pozor.
4. Technika hry
Vzhledem к tomu, že se jedná o nově
zadanou skladbu, kterou žákyně hraje na
hodině poprvé, zvládá ji technicky dosti
dobře.
5. Vyraz
Žákyně se skladbu teprve učí a zaměřuje
se nejprve na její důkladné osvojení.

1. Zvuk, tón, dech
Učitelka žákyni předvádí, jak působí
náhlé zeslabení a upozorňuje ji na
nutnost stálé dechové opory.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka znovu ukazuje správný postoj
při hře.
3. Artikulace
Učitelka říká, že jednotlivé tóny je třeba
zřetelně oddělovat.

Celkový doiem
Žákyně působí uzavřeným, poněkud
těžkopádným dojmem. Učitelka ji
musela několikrát upozornit na její
nesprávný postoj při hře.

Sociální chováni učitele
Učitelka je velmi trpělivá, svým
laskavým přístupem se snaží v žákyni
probudit vstřícnější postoj.

4. Technika hry

5. Výraz
Učitelka žákyni již dopředu upozorňuje,
aby se jednotlivé variace snažila
charakterově odlišit.

Datum: 16. 4. 2007 - 3 vyučovací hodiny

Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně A)
4

ročník 1. stupně

Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

e moll

1. Zvuk. tón, dech
Tóny jsou rovné, znělé.
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Žákyně stojí vzpřímeně, dbá na malé
pohyby prstů.
3. Artikulace
Žákyně nasazuje tóny jemně a zřetelně,
legato zní lehce.

1. Zvuk. tón dech

hodiny
St
upnice,
akordy

etudy,
učebnice

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
III., lekce 12 (č.
1-5)

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Na pokyn učitelky musí žákyně flétnu
ještě o něco zvednout.
3. Artikulace
Kvůli přesnějším legatovým spojům
musí
žákyně
opakovat
ještě
harmonickou stupnici.
4 Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici do g2 a směrem Učitelka má jen drobnou připomínku,
dolů do c1. Stupnice i kvintakord jsou aby žákyně horní tón neopakovala.
zahrány bezchybně.
1. Zvuk. tón, dech
1. Zvuk, tón dech
V prvním cvičení si žákyně nevystačí Učitelka žákyni říká, aby hrála
s dechem, v dalších skladbách se „naplno."
dechová technika srovná.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
V etudě jsou v legatu slyšet nepřesné Učitelka si přeje lepší provedení legata.
výměny hmatů.
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3. Artikulace
V etudě učitelka vyžaduje přesné
provedení portata a legata.
4. Technika hrv
Učitelka se žákyní procvičuje rytmus a
potom chce, aby žákyně hrála skladby
v předepsaném tempu. Na příští hodinu
jí zadává další etudu a vysvětluje, že
šestiosminový takt má počítat na dvě
doby.
1. Zvuk, tón, dech
G. Speer: Suita 1. Zvuk, tón, dech
G dur (2. a 3. Žákyně má hezký, znělý tón.
Učitelka zdůrazňuje, že v pomalé větě se
část)
tóny musí hrát dlouze a „naplno".
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
I v rychlé větě žákyně dokáže udržet
lehký pohyb prstů.
3. Artikulace
3. Artikulace
V rychlé větě by se lépe vyjímala
zřetelnější artikulace.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně zvládá obě věty technicky dosti Učitelka každou ozdobu sama zahraje dobře, avšak není si jistá s ozdobami - pomalu i v tempu - vysvětlí a potom ji
před každou se na chvíli zastaví a dá zahrát žákyni. Upozorňuje i na další
chybu žákyně nesmí „utíkat"
většinou se na ní zadrhne.
v osminových postupech a naopak
zpomalovat v šestnáctinách.
5. Výraz
5. Výraz
I přes technické nedostatky se žákyni Učitelka vysvětluje, že ozdoby se musí
hrát lehce a rychle.
daří vystihnout charakter obou vět.

M.
Hošek:
Zábavné etudy
pro zobcovou
flétnu (č. 28)

Přednes

3. Artikulace
V rychlém tempu žákyně nezvládá
ostřejší nasazování tónů.
4. Technika hrv
Žákyně se plete v tečkovaném a
obráceném tečkovaném rytmu.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Žákyně hraje velmi dobře, je svědomitá Učitelka se žákyně ptá. jak jí dopadly
zkoušky na gymnázium a chvíli si s ní
a pečlivá.
povídá o jejích plánech.

Chodba
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně B)
5

ročník 1. stupně

Hze
.hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Stupnice,
akordy

A dur

1. Zvuk, tón dech
1. Zvuk. tón dech
Žákyně hraje na altovou zobcovou
flétnu. Má nevyrovnaný dech, hraje
s vibratem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně hodně zvedá prsty.
Učitelka žákyni vytýká příliš velké
pohyby prstů.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně dobře nasazuje jednotlivé tóny, Učitelka vyžaduje čistší provedení
špatně vyznívají některé legatové spoje. legata.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici non legato a Učitelka žákyni vyzývá к rychlejšímu
legato a tónický kvintakord. Špatně se jí tempu.
ozývá cis3.

Činnost učitele
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Etudy,
učebnice

J.
Olejník:
Etudy
pro
altovou
zobcovou flétnu
(č. 3)

1. Zvuk, tón, dech
tón Učitelka žákyni vede ke znělejšímu tónu
- má si představit, že hraje „do
prostoru".
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně se při hře pohupuje do rytmu.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je jasná a zřetelná.
4. Technika hrv
4. Technika hry
Žákyně nezvládá hraní šestnáctinových Žákyně musí kritická místa cvičit na
not v rychlém tempu, zejména v nízké rytmy.
poloze.

Přednes

B.
Marcello: 1. Zvuk, tón, dech
1. Zvuk, tóa dech
Sonáta F dur (1. Žákyně hraje pomalou větu s velkým, Učitelka chce, aby žákyně hrála
nerovnoměrným vibratem.
pomalou větu dlouze a zpěvně (předvádí
a 2. věta)
začátek).
2. Prstová technika, postoi, držení flétny 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně drží flétnu příliš pevně, prsty Žákyně na pokyn učitelky flétnu mírně
zvedne a snaží se o menší pohyby prstů.
jsou mírně ztuhlé.

1. Zvuk, tón, dech
Dech je stále
roztřesený.

nevyrovnaný,

3. Artikulace
Ve 2. větě je artikulace velmi nejasná a
nepřesná.
4. Technika hry
Žákyně hraje sonátu na hodině poprvé.
Obě věty hraje zatím ve velmi pomalém
tempu. Ve druhé části allegra ještě nemá
všechny noty správně „přečtené".

3. Artikulace

Celkový doiem
Na žákyni je patrná opravdová snaha o
vyhovění všem požadavkům učitelky.
Její největší slabinou je nevyrovnaný
dech a nekvalitní tón.

Sociální chování učitele
Učitelka se к žákyni chová velmi
vstřícně a mile. Každou její snahu
dokáže ocenit.

4. Technika hrv
Učitelka žákyni radí, jak má doma
nacvičovat allegro - šestnáctinové
postupy cvičit zvlášť s různými typy
artikulace (non legato, legato po dvou,
po čtyřech), zaměřit se zvláště na
druhou část věty.
5. Výraz
5. Výraz
Kvůli technickým problémům se žákyně Učitelka vysvětluje, jak má vypadat
zatím na výraz nemůže soustředit.
přednes pomalé věty. Žákyně by ji měla
přednášet pomalu, klidně a zpěvně.

žjiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně C)
5

ročník 1. stupně

ráze
Jlodiny^
Stupnice,
«kordy

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

G dur

1. Zvuk, tóa dech
1. Zvuk, tón. dech
Žákyně správně dýchá, její tón je kulatý,
příjemně znělý.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně má lokty přitisknuty к tělu.
Učitelka
žákyni
upozorňuje
na
nevhodný postoj a předvádí jí vzpřímené
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Etudy,
učebnice

Přednes

3. Artikulace
Žákyně nasazuje tóny jemně a zřetelně.
4. Technika hry
Žákyně hraje stupnici v rozšířeném
rozsahu - nahoru do h2 a dolu do d1.
Hůře se jí ozývá h2, jinak je provedení
stupnice i tónického kvintakordu
výborné.
J. Nykl: 35 etud 1. Zvuk, tón, dech
pro sopránovou Tón je plný, zvučný.
zobcovou flétnu
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
(č. 7, 8)
V 1. cvičení Danielovy učebnice má
L.
Daniel: ještě žákyně poněkud ztuhlé prsty,
Škola hry na v dalších etudách prsty postupně
uvolňuje.
sopránovou
zobcovou flétnu 3. Artikulace
III., lekce 26 (č. Ve cvičení, v němž má žákyně potíže
s prstovou technikou, je artikulace velmi
1,2)
nezřetelná.
4. Technika hrv
Žákyně ještě úplně nezvládá oktávové
skoky v etudách (pohyb palce levé
ruky).
G. F. Händel: 1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má hezký tón, v nově
Harmonické
nastudovaných variacích však nemá
variace
ujasněny nádechy.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
V rychlejším tempu má žákyně potíže
s některými tónovými spoji (es2 - as2, f
-c3).
3. Artikulace
Artikulace je dosti přesná.

a přitom uvolněné postavení.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka se žákyní procvičuje pohyb
palce levé ruky na oktávách h1 - h .

1. Zvuk, tón, dech
Učitelka žákyni vysvětluje, že i kratší
notové hodnoty lze hrát dlouze.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka žákyni ukazuje, jak mají být
prsty uvolněné a potom její prstovou
techniku často kontroluje.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka připomíná, že pohyb levého
palce musí být minimální.
1. Zvuk, tón. dech
Učitelka označuje nádechy přímo do
notového zápisu.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka předvádí, že artikulace musí
být, zvláště v rychlých pasážích,
mnohem lehčí.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně má variace, které již hraje delší Učitelka chce, aby se v jednotlivých
dobu, dobře technicky zvládnuté. variacích neměnilo tempo.
Zbývající části zatím hraje v pomalém
tempu.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně se snaží, aby na sebe variace Učitelka žákyni chválí za velký pokrok,
navazovaly a přitom se od sebe který v nastudování skladby nastal od
vzájemně odlišovaly.
minulé vyučovací hodiny. Radí, aby
rozdíly mezi variacemi byly výraznější.

Celkový doiem
Sociální chování učitele
Žákyně na učitelčiny připomínky Učitelka se žákyni věnovala velmi
reagovala živěji než v předchozí hodině. intenzivně, několikrát ji pochválila
Její hraje na dobré technické úrovni.
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Datum: 14. 5. 2007 - 3 vyučovací hodiny
L. hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně A)
4.ročník 1. stupně
Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

_hodiny_
Stupnice,
akordy

F dur

1. Zvuk. tón, dech
Žákyně má osvojenu správnou dechovou
techniku, její tón je znělý, nosný.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně stojí vzpřímeně, prsty jsou
uvolněné.
3. Artikulace
Artikulace je na velmi dobré úrovni.
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici a malý a velký
rozklad tónického kvintakordu non
legato a legato. Rozsah stupnice
rozšiřuje nahoru do a2 a dolů do c1. Její
hraje bezchybná.
1. Zvuk, tón. dech
Žákyně vyráží konce tónů před
nádechem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
V etudě žákyni nejde legatový spoj tónů
c2-b'.
3. Artikulace
Žákyně nasazuje tóny velmi přesně.
4. Technika hrv
Žákyně hraje nepřesně tříosminové noty
ve cvičení zaměřeném na trylky.

1. Zvuk, tón dech
Učitelka žákyni chválí za rovné, dlouhé
tóny.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka žákyni opravuje držení pravé
ruky (zápěstí).
3. Artikulace

Etudy,
učebnice

L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
III., lekce 16 (č.
1-3)
M.
Hošek:
Zábavné etudy
pro zobcovou
flétnu (č. 30)

Přednes

G. Speer: Suita 1. Zvuk, tón dech
G dur (5. a 6. V pomalé větě žákyně opět vyráží konce
tónů před nádechem.
část)
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Držení nástroje i prstová technika jsou
výborné.
3. Artikulace
Artikulace je v obou částech stejná,
poněkud bezvýrazná.
4. Technika hrv
Žákyně neudrží stejné tempo - občas
zpomaluje. Má problémy s hraním
ozdob - nátryly jsou příliš rychlé a
zbrklé, obaly nevyrovnané.
5. Výraz
Až na nepřesnosti ve hraní ozdob
žákyně přednáší skladbu s citem a
patřičným výrazem.

4. Technika hrv
Podle učitelky by žákyně měla zkusit
hrát stupnici v rychlejším tempu.

1. Zvuk, tón dech

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Obtížný spoj má žákyně cvičit nejprve
bez legata, potom s legatem.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka chce, aby žákyně zahrála
cvičení naprosto přesně, nejprve bez
trylků, potom s ozdobami.
1. Zvuk. tón dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka říká, že v rychlých částech má
žákyně „pomalé prstíky".
3. Artikulace
Učitelka
žádá
ostřejší
artikulaci
v tečkovaném rytmu.
4. Technika hrv
Učitelka žákyni udává správné tempo a
vyťukává jí pulsaci. Ozdoby sama
předvádí - žákyně je má cvičit nejprve
zvlášť a pomalu.
5. Výraz
Učitelka je spokojena s výrazovým
pojetím žákyně, ale připomíná, že
ozdoby je třeba hrát technicky dokonale
a klidně.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Projev žákyně je vyrovnaný a klidný, na Učitelka vyjadřuje spokojenost s prací
žákyně. Přitom jí dává další, náročnější
hodinu je pečlivě připravena.
úkoly.
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hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně B)
5.ročník 1. stupně
Fáze
_hodiny_
Stupnice,
akordy

Etudy,
učebnice

Přednes

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

1. Zvuk. tón dech
Žákyně hraje s nedostatečnou dechovou
oporou, její tón je rozechvělý,
nekvalitní.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně je mírně nahrbená, při hře hýbe
celým tělem i flétnou.
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku.
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici až do d3 non
legato a legato a potom malý rozklad
tónického kvintakordu. V pomalém
tempu jí stupnice nečiní technické
problémy.
J.
Olejník: 1. Zvuk tón dech
Etudy
pro Tón je zastřený, neznělý.
altovou
zobcovou flétnu 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně opět zaujala své dřívější
(č. 4, 1)
postavení - flétnu drží příliš blízko těla.
3. Artikulace
Žákyně nasazuje tóny nezřetelně,
ledabyle.
4. Technika hrv
Žákyně má technické problémy s variací
č. 3 a 4 (legata, skoky, vysoké tóny).
Dvojhlasou etudu (1. hlas) hraje velmi
dobře.
B.
Marcello: 1. Zvuk. tón dech
Sonáta F dur (4. Žákyně má potíže s dechem - říká, že by
se potřebovala nadechovat častěji.
věta)
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Držení flétny je lepší, prstová technika
v pořádku.
3. Artikulace
Artikulace je velmi nevýrazná.
4. Technika hrv
Ve druhé části žákyně zpomaluje - hru
melodických skoků nestíhá.
5. Výraz
Žákyně se snaží dát větě taneční
charakter, ale kvůli nezřetelné artikulaci
sejí to příliš nedaří.
F dur

Celkový doiem
Z hudebního projevu žákyně je patrná
citlivost a jemnost. Snaží se dát
skladbám patřičný výraz, ale brzdí ji
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1. Zvuk, tón, dech
Učitelka vyžaduje plný, znělý tón.

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Na pokyn učitelky musí žákyně trochu
zvednout flétnu.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka je s hrou stupnice spokojena.

1. Zvuk, tón dech
Učitelka žákyni nabádá, aby hrála
„větším tónem".
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka opět opravuje držení nástroje.
3. Artikulace

4. Technika hrv
S provedením dvojhlasé etudy je
učitelka spokojená - příště si ji zahrají
spolu.
1. Zvuk. tón dech
Učitelka se žákyní zkouší hluboké, ale
rychlé nádechy.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Počítáním nahlas učitelka žákyni nutí
udržet stále stejné tempo.
5. Výraz
Učitelka žákyni označuje, kde má
zeslabit a přitom upozorňuje na
nebezpečí
poklesu
intonace (f2).
Předvádí, jak by se měla větu hrát svižně a tanečně.

Sociální chování učitele
Učitelka je velice důsledná a dokáže
žákyni přimět к provedení svých
připomínek.

iLhocüna
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně C)
5

ročník 1. stupně

Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

d moll

1. Zvuk. tón. dech
Tón je znělý, nosný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně je mírně shrbená, lokty má těsně
utěla.
3. Artikulace
Artikulace je jemná, ale zřetelná.
4. Technika hry
Žákyně hraje v pomalém tempu stupnici
harmonickou a melodickou a malý
rozklad tónického kvintakordu. Chybuje
v harmonické stupnici a kvintakordu.
1. Zvuk. tón, dech
Žákyně hraje s plným, silným tónem,
s občasným vibratem.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Pohyby palce levé ruky jsou naprosto
přesné a jisté. V etudě se žákyně
v rychlém tempu zadrhává.
3. Artikulace
Žákyně s artikulaci nemá problémy.
4. Technika hry
Ve cvičeních i etudách žákyně občas
zrychluje. Má také potíže s rytmem
(obrácený tečkovaný rytmus a synkopy).

1. Zvuk, tón, dech

.hodiny
Stupnice,
akordy

Etudy,
učebnice

J. Nykl: 35 etud
pro sopránovou
zobcovou flétnu
(č. 9)
L.
Daniel:
Škola hry na
sopránovou
zobcovou flétnu
III., lekce 27 (č.
2-4)

^ednes

G. F. Händel: 1 Zvuk, tón. dech
Tón žákyně je opět zvučný.
Harmonické
variace

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Na výzvu učitelky se žákyně narovná a
uvolní paže.
3. Artikulace
4. Technika hry
Učitelka žákyni ukládá, aby ještě
procvičovala harmonickou stupnici.

1. Zvuk, tón, dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka žákyni vysvětluje, jak má cvičit
náročná místa - pomalu, s dlouhými
tóny, non legato i legato.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka chce, aby si žákyně v etudě
počítala čtvrťové hodnoty, nikoli
osminové. Dále se zaměřuje na
zvládnutí rytmických figur. Chválí
žákyni za rychlé pochopení problému.

1. Zvuk, tón, dech
Učitelka by uvítala, kdyby žákyně hrála
určitá místa ještě zněleji, dlouze a
zpěvně.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
V jedné
variaci
hraje
žákyně
šestnáctinové noty nevyrovnaně - prsty
jí „utíkají"
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je převážně zřetelná, jasná.
4 Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně již hraje celou skladbu vcelku, Učitelka žákyni na několika místech
technicky ji zvládá velmi dobře. Na zastavuje a chce, aby si sama uvědomila,
několika
obtížnějších
místech kde chybuje a co je toho příčinou
(nedostatečně procvičené šestnáctinové
zpomaluje.
stupnicové postupy).
5. Výraz
5. Výraz
V nastudování skladby udělala žákyně Učitelka je s provedením skladby vcelku
velký pokrok. Téma přednáší výrazně a spokojena. Upozorňuje žákyni na
zřetelně, jednotlivé variace se snaží nepřesvědčivě podaný závěr skladby.
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charakterově odlišit. Z konce skladby Připomíná jí, že skladbu bude hrát na
třídních přehrávkách.
však již je cítit nervozita.

Celkový doiem
Žákyně působí trochu nejistým až
zakřiknutým dojmem. Hra na flétnu ji
baví. Pokud má skladbu dobře technicky
zvládnutou, dokáže ji přednést dosti
procítěně. Každá pochvala učitelky ji
viditelně těší.

Sociální chování učitelky
Učitelka vede žákyni velmi citlivě. Na
každý nedostatek ji sice okamžitě
upozorňuje, ale činí to taktně. Je si také
vědoma toho, jak důležitou motivací je
pro žákyni pochvala.

Závěry z pozorování

Z celého úvazku učitelky tvoří tzv. kroužky (hodiny se 2-3 žáky) jen 2 vyučovací
hodiny, má tedy na své žáky více času, který také bezezbytku využívá. Její velkou
výhodou je klidné, tiché vystupování, velká trpělivost a pečlivost. Na každou chybu žáky
upozorňuje a důsledně vyžaduje opravu, novou učební látku ukládá teprve po předchozím
dokonalém zvládnutí učiva. Důslednost tohoto požadavku může vést žáky к návyku, který
mohou posléze bezděčně přenést do svých ostatních činností. Učitelka tak významně
Přispívá к formování osobností žáků.
Důslednost a zodpovědnost učitelky se projevuje v četných detailech její práce, za
jeden z nejpodstatnějších považuji, že žáky systematicky vede к důkladnému osvojení
základních dovedností a jako jedna z mála je učí správný hmat pro f1.
Z pojetí vyučovacích hodin, kterých jsem se jako pozorovatel zúčastnila, vyplývá,
že za nejdůležitější dovednost učitelka považuje schopnost tvoření krásného, znělého tónu
jako základního předpokladu pro estetiku interpretace. Sama také žákům často skladby
nebo jejich úseky předehrává. Zde však spatřuji jistý rozpor mezi výše popsaným
estetickým ideálem učitelky a jeho realizací. Sama totiž nehraje rovným, nosným tónem,
nýbrž vždy s mimovolným vibratem. Tento nešvar se bohužel promítá i do hry samotných
žáků a dokonce vede к postupnému upevňování špatných návyků pro tvoření tónu. Na
druhé straně je třeba oceniť, že učitelka vyžaduje od žáků vhodný postoj a správné držení
nástroje.
Učitelka spolu s dětmi hraje poměrně často - ne však unisono (čímž by hra žáků
hyla méně kontrolovatelná), ale ve vícehlasu. Skladby tak získávají plnější tvar, který žáky
Ve

de к pohotovosti v souhře, ale přináší jim též určitý estetický zážitek. Učitelka však

hohužel nevyužívá klavírní doprovody, takže harmonické cítění žáků se při interpretaci
nerozvíjí.
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Pozorovaní žáci jsou již starší (4. a 5. ročník 1. stupně), i proto se v hodinách
projevují klidně a soustředěně, jako by se učitelčino mírné a laskavé vystupování přenášelo
i na ně.
Přednesový repertoár zahrnuje především barokní skladby, avšak v instruktivních
skladbách převažují nové tituly (M. Hošek, J. Nykl). Žáci si tak osvojují hudbu různých
stylů téměř současně, a mohou tedy přirozenou cestou pronikat do paradigmatu hudby jako
do komplexu s mnoha zvláštnostmi a svébytnými charakteristikami.
Za výchozí učebnici učitelka jednoznačně volí Školu L. Daniela. S tím se nemohu
ztotožnit z důvodů, které uvádím v pododdílu 1.1.1.
Osobnost učitelky nevnímám zcela jednoznačně, v její práci jsem našla několik
rozporů, které nelze pominout. Musím však vyzdvihnout její chování a ideály výuky, které
se projevují v upřímné snaze o dosahování kvality. Všechny stránky výuky přísná kritéria
kvality samozřejmě nenaplňují, ale v souhrnu pozitiva převažují.

Rozhovor pedagogem
•

v

ojlešení interpretační úrovně
1) Jak se žáky pracujete na dechové technice?

Provádím s dětmi různá dechová cvičení, např.: pocit zívání, vyfukování vzduchu pomocí
brčka do sklenice vody, dlouhé tóny s pravidelnými nádechy do břicha atd
2

) Jakými způsoby u žáků rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?

Procvičujeme to zejména na stupnicích - děti hrají dlouhé rovné tóny, uvědomují si barvu
tónu. Zároveň se tak rozvíjí jejich sluchová představa.
3) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujte žáky na případné nedostatky?

Správný postoj a držení nástroje má zcela jistě vliv na správné dýchání a prstovou
techniku. Postoj ale musí být přirozený a příjemný, ne křečovitý.
4

) Jakými způsoby žáky seznamujete s artikulační technikou?

Učím
v
5

je, že artikulace vychází z řeči, že je přirozená. Vysvětlím základní polohu jazyka

ústech a používám artikulační slabiky.
) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých žáků setkáváte? Jak tyto
problémy řešíte?

Nejčastěji se setkávám s neschopností vytvořit kvalitní sytý tón, se špatným dýcháním,
křečovitým držením rukou, špatným postojem při hře. Problémy řeším pomocí různých
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dechových

cvičení,

jednoduchých

cvičení na dlouhé rovné tóny s pravidelnými

technických

nádechy a řadou

dalších

cvičení.

6) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte žákům
к procvičování techniky?
Stupnice

a etudy

doporučuji

pravidelně

obtížnější

různé rytmické

hrajeme

- jsou

úseky hrát v pomalém

nezbytné

pro

tempu v dlouhých

rozvoj

techniky.

hodnotách

Dětem

a potom

střídat

modely.

7) Jak žáky vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte jim své
vlastní pojetí přednesu nebo s nimi hovoříte o různých výrazových možnostech?
Většinou předkládám

vlastní pojetí,

možnosti, ptám se na jejich

ale se staršími

žáky probírám

i různé jiné

výrazové

názor.

8) Rozebíráte se staršími žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků
nebo se spíš zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?
Skladbu posuzujeme

spíše z hlediska jednotlivých

na vedení melodie a s tím spojené frázování,
9

výrazových

prostředků

dále na formu, rytmus

- zaměřujeme

se

atd.

) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?

Se staršími

žáky ano. S mladšími

jen

velmi zevrubně,

schopni, vzhledem ke svému věku, problematiku

pouze

do té míry, do jaké

jsou

pochopit.

Ю) Jak dalece je pro vás důležitá stylovost interpretace?
důležitá

určitě je. Svým žákům např. vysvětluji,

jaké ozdoby se v určité skladbě dají

použít

apod.

U ) Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti jiných

učitelů?
Obojí. Radím se se zkušenějšími

kolegy i studuji odbornou

literaturu.

12) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro žáky obtížné. Vystačíte
si s odbornou hudební terminologií nebo využíváte i jiných jazykových prostředků
(např. metafor)?
Metafory užívám velmi často vzhledem к tomu, že mám většinou mladší

žáky.

1 3 ) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Některým
z

žákům pomáhá

paměti lidové písně.

14

při nácviku

obtížnějších

U starších žáků hru zpaměti příliš

Mladší

žáci

hrají

nevyžaduji.

) Doprovázíte v hodinách žáka (na flétnu, klavír)? Jak často hraje žák s korepetitorem?
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prvků hra zpaměti.

Žáka doprovázím velice často na flétnu, mladší žáky i na klavír. Vzhledem к časovým
možnostem korepetitora hrají žáci s klavírním doprovodem většinou jen pár týdnů před
vystoupením.
15) Jak často vaši žáci vystupují veřejně?
Žáci vystupují

veřejně alespoň dvakrát

ročně.

16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle vás napomohlo zlepšení situace?
Hlavní potíž spočívá
určitě by pomohly

v tom, že většina učitelů nestudovala
nějaké pravidelné

učitel má málo prostoru

semináře.

na individuální

přímo hru na zobcovou

flétnu

Problém je také ve výuce v kroužcích

-

přístup к žákům.

В Pedagogicko-psvchologickv přístup
1) Pomáhají vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie a
vaše předchozí pedagogická praxe?
Znalosti z pedagogiky

a psychologie

mi do určité míry pomáhají,

nejvíce

však

předchozí

Pedagogická praxe.
2) Jakými způsoby se staršími žáky řešíte technické nebo interpretační problémy? (např.
samostatné řešení úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce)
1

starším žákům většinou musím poskytnout

technická cvičení, která mohou sami
3

nějaké vodítko,

takže jim sama zadávám

určitá

obměňovat.

) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy žák chce hrát
skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?

Pedagogický takt je velmi důležitý. Pokud žák přinese skladbu, na kterou ještě

technicky

nestačí, řeknu mu, že si ji schováme a naučíme se ji později.
4) Jaké motivační prostředky používáte?
Mladší

žáci rádi poslouchají

k

apod.

°legů

5

hudební pohádky,

motivuje je i vystoupení

jejich

starších

) Jak často žáky verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru, jednou za

čas)? Hodnotíte žáky v hodinách také známkami?
Žáky slovně hodnotím v průběhu celé hodiny. Známkuji jen někdy.
6

) Mají к vám žáci důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod ?

Doufám, že mají. Zajímám se o jejich rodinné zázemí, o školu, zájmy atd.
7

) Určujete žákům skladby, které mají hrát nebo někdy přihlížíte i к jejich přáním?
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Většinou vyberu větší počet

skladeb,

které žákovi

zahraji

a nechám na něm, aby si sám

1

vybral.

8) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších
období a skladby 20. a 21. století?
Snažím se, aby žáci měli ve svém repertoáru polovinu skladeb starších období a polovinu
skladeb moderních.
9) Jak pěstujete hudební vkus žáků?

Snažím se jim předkládat skladby, které sama považuji za hodnotné. Poskytuji jim i stručný
výklad o životě a díle skladatele, jehož skladbu hrají. Doporučuji jim návštěvu koncertů,
Poslech vybraných CD atd.
10) Vedete žáky к tvořivostí, případně к improvizaci?
Mladší

žáky

doprovodem

nechávám

domýšlet

a dopisovat

písničky,

vymýšlet

pohádky

s vlastním

atd.

Závěry z rozhovoru
Učitelka vystudovala hru na příčnou flétnu na Gymnáziu Jana Nerudy a na pražské
konzervatoři (viz pododdíl 1.2.1.1), zajímá se však i o semináře zaměřené na výuku hry na
zobcovou flétnu a její metodiku.
Na otázky odpovídala spíše stručně. Z odpovědí vyplynulo, na co klade ve výuce
největší důraz - na schopnost tvoření znělého, krásného tónu. Stejný dojem jsem měla
2

hospitací v jejích hodinách. Akcentovala nutnost vytváření dalších návyků - správného

Postoje, dechové techniky a artikulace. Velmi se mi líbí její formulace, že artikulace
"Vychází z řeči" (viz rozhovor A, položku 4) a že pro děti je nejdůležitější vědět, jakou
Polohu má jazyk při hře zaujímat. Je patrné, že metodický postup učitelky je promyšlený,
s

ystematický, opřený o zásady přirozenosti.

Jako poněkud zvláštní se mi jeví její názor na hru zpaměti - u starších žáků ji příliš
^vyžaduje. Absence tohoto požadavku tak znovu potvrzuje skutečnost, že hra zpaměti
není v tomto oboru na základních uměleckých školách prioritou. Další potíž spočívá
v nedostatečné možnosti žáků hrát s korepetitorem. Na tom však nemá vinu učitelka, je to
dáno organizačními možnostmi školy.
Některé názory učitelky mne osobně velmi potěšily. Zřetelně si uvědomuje nutnost
od

Povídající kvalifikace. Odtud také vyplývá její snaha o další, doplňující sebevzdělávání.
Pozitivně vnímám snahu vést žáky nejen jako interprety, ale i jako hudebně

y

zdělané jedince к pohledu na hudbu v jejím širším, alespoň stylovém komplexu;
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seznamuje mladé interprety nejen s díly různých stylových období (včetně soudobé
hudby), ale celkově se snaží rozvíjet jejich hudební vkus a alespoň malou měrou i jejich
tvořivost (viz rozhovor B, položku 10). Tím, že žák má za úkol například tvořivě
dokončovat melodie, je vlastně nucen zacházet s nástrojem podobně, jako kdyby zpíval.
Během této činnosti tak rychle vzniká těsné sepětí mezi představou, znějícím tónem a
způsobem, jímž žák dosahuje znění na nástroji.
Na základě rozhovoru i krátkodobého pozorování mohu konstatovat, že učitelka se
ve výuce snaží o komplexní přístup zahrnující osvojení všech základních prvků flétnové
hry včetně rozvoje hudebnosti žáka v širším slova smyslu. Za naprostou prioritu považuje
zcela oprávněně kvalitní znělý tón. Její osobní příklad v tomto ohledu však není optimální
~ místo rovného, dechově vyrovnaného tónu děti slyší jako vzorovou ukázku tón vibrující.
Výběr základního učebního materiálu -

Školy

L. Daniela -

také nepovažuji za

nevhodnější. Až na tyto výhrady však shledávám výuku učitelky za metodicky správnou.
J

ejí osobní vlastnosti, přirozená autorita a pedagogický takt jsou pro její povolání velkým

kladem.
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1.2.2.4 ZUŠ Praha 8 (učitel C)
Zápisy ze sebepozorování
Datum: 27. 2. 2007 - 4 vyučovací hodiny
Uiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák A, žákyně B)
2.ročník 1. stupně (žák A), 1. ročník 1. stupně (žákyně B)
Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Jiodiivy
stupnice,
akordy

С dur

1. Zvuk, tón, dech
Žák A dýchá povrchně, žákyně В dýchá
správně, její tón je však slabší.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žák A má lokty blízko těla, žákyně В
zaujímá správný postoj.
3. Artikulace
Žák A hraje rychle a nenasazuje přesně
všechny tóny.
4. Technika hrv
Žák A hraje stupnici do g2, žákyně В do
e2. Oba hrají stupnici i kvintakord non
legato. V pomalejším tempu je jejich
technika na dobré úrovni.
1. Zvuk, tón, dech
U žáka A přetrvávají dechové problémy
- neumí s dechem šetřit. Žákyně В se na
začátku skladby nadechne správně do
břicha,
ale
potom
přidechuje
nedostatečně.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Oba žáci hodně zvedají prsty.

1. Zvuk. tóa dech
Se žákem A provádím dechové cvičení,
poté se hra stupnice zlepší.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Upozorňuji žáka A na špatné držení těla.

btudy, škola J.
a
E.
Kvapilovi:
Flautoškola 2.,
2. kapitola (č. 1,
2, 3, 6 - žák A);
1. kapitola (č. 6,
8, 9 - žákyně
B)

Přednes

3. Artikulace
Udávám pomalejší tempo a předvádím
nasazování jednotlivých tónů.
4. Technika hrv

1. Zvuk. tóa dech
Žákovi A vyznačuji nádechy přímo do
not a připomínám mu, že musí dechem
šetřit. S žákyní В procvičujeme krátké
rychlé nádechy.

2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Upozorňuji žáky na zvedání prstů, chvíli
jim pro kontrolu podélně držím nad
flétnou tužku.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyni В dělá potíže střídání non legata Názorně předvádím non legato a legato.
a legata u „žížalek" (e2-d2).
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žák A chybuje v rytmu ve cvičeních ve Se žákem nejprve vytleskávám rytmus
tříosminovém taktu.
cvičení, potom mu nahlas počítám.
J.
Kocher- 1. Zvuk. tóa dech
1. Zvuk. tóa dech
Žákyni В nestačí dech v lidové písni.
Klein: Lustig
Upozorňuji
žákyni
na
nutnost
(žák А)
rovnoměrného výdechu - zkouší to na
dechovém cvičení.
Já jsem z Kutné 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Hory;
J. Žák A příliš zvedá prsty a nestíhá Zadávám žákovi prstové cvičení Kocher-Klein: skladbu zahrát v tempu.
úryvek ze skladby.
Tanz
3. Artikulace
3. Artikulace
(žákyně B)
U obou žáků je nyní artikulace lepší.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně В hraje písničku zpaměti, ale Žákyně se musí naučit písničku do příště
s chybami. Druhou skladbu hraje z not, zpaměti a bez chyb. Žák má cvičit místa
téměř bez chyb. Žák A nasadil dost vyznačená ve skladbě zvlášť a pomalu.
rychlé tempo, ve kterém zatím není
schopný hrát.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně hraje obě skladby jemně a Vysvětluji žákyni, že v taneční třídobé
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citlivě. Žák má se skladbou ještě velké skladbě je první doba těžká a předtaktí
se musí zahrát lehce.
technické problémy.

Celkový doiem
Děti jsou zcela rozdílné povahy. Žák A
je hyperaktivní, nesoustředěný a zbrklý,
žákyně A mírná, tichá dívka. Tato jejich
charakteristika se promítá i do jejich hry
a chování při výuce.

Sociální chování učitele
S každým dítětem musím jednat trochu
jinak. К žákovi se snažím být trpělivá a
důsledná, žákyni se pokouším povzbudit
к většímu výrazu. Oba žáci dostali
jedničku: žákyně В za velmi dobrý
výkon, žák A za snahu a zlepšení oproti
minulé hodině.

žjiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák C, žákyně D)
PHV (žák C), 2. ročník 1. stupně (žákyně D)
v

Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

stupnice,
akordy

С dur

1. Zvuk, tón, dech
Oba žáci mají dobrou dechovou
techniku. Žák С hraje plným, zvučným
tónem, žákyně D jemnějším, avšak též
znělým tónem.
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Žákyně D má flétnu i lokty příliš blízko
těla.
3. Artikulace
Oba žáci tóny pěkně nasazují.
4. Technika hry
Žáci hrají stupnici do g2, non legato a
legato a tónický kvintakord. Žákyně
chybuje v kvintakordu.

1. Zvuk, tóa dech

Etudy,
učebnice

Přednes

1. Zvuk, tón, dech
Oba žáci mají znělý, pěkný tón.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně D nezvládá rychlou výměnu
hmatů (e1 - f 1 ) .
3. Artikulace
Žák С používá nezřetelnou artikulaci
v šestiosminovém taktu.
4. Technika hry
Žákyně D dělá časté chyby - hraje jiné
tóny. Vychází najevo, že má potíže se
čtením not.
J.
Schreiber: 1. Zvuk. tóa dech
Žák С hraje příliš silně a má potíže
Pasáčkova
s dechem. Tón žákyně D je hodně slabý.
píseň;
anonym:
Allemande (žák
C)
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
W. A. Mozart: Chlapec nehraje čistě legata, příliš zvedá
Májová píseň
prsty.
J.
a
E.
Kvapilovi:
Flautoškola 2.,
2. kapitola (č. 1,
2, 3, 6, 7 - žák
С), 1. kapitola
(č. 4, 5, 6 žákyně D)

3. Artikulace
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2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně musí paže i s flétnou poněkud
zvednout.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Žáka С chválím za bezchybně
provedenou
stupnici,
s žákyní D
procvičuji hru kvintakordu.
1. Zvuk, tóa dech
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Zadávám
žákyni prstové cvičení: e - г
1
- gJ - tf - e„i - d - eJ .
3. Artikulace
Na moji výzvu žák deklamuje rytmus
cvičení na artikulační slabiky t-d,t-d.
4. Technika hrv
Na můj pokyn žákyně čte nahlas jména
not u příslušného cvičení. Potom je čte
znovu v daném rytmu.
1. Zvuk tón, dech
Chlapce nabádám к jemnější hře.
Upozorňuji ho, že tón c2 musí hrát
lehčeji, jinak je příliš vysoko. Dívce
předvádím, jak má skladbu hrát všechny tóny dlouze.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Doporučuji žákovi, aby hrál skladbu
nejprve bez legat a myslel na pohyby
prstů.
3. Artikulace

Artikulace je u obou žáků v pořádku.
4. Technika hrv
Žákyně má opět potíže se čtením not a
není schopna zahrát skladbu plynule
vcelku. Žák hraje allemande dobře, ale
pomalu, rychlejší tempo zatím nezvládá.
5. Výraz
Žákyně se na výraz zatím nemůže
soustředit, nezvládá skladbu technicky.
Žák hraje obě skladby s velkou chutí,
velmi hezky vyznívá allemande.

Celkový doiem
Chlapec je talentovaný, má živý projev,
v hodině je aktivní. Dívka má uzavřenou
a mírnou povahu. Má hezký kultivovaný
tón, ale potíže se čtením not a
rytmických hodnot; není příliš pohotová.

4. Technika hrv
Dívka musí nahlas přečíst jména not
v zapsaném rytmu, potom hraje skladbu
po částech, zatím non legato.
5. Výraz
К dvojhlasé allemande hraji žákovi part
druhé flétny. Chválím ho za jeho jistotu
a pohotovost.

Sociální chování učitele
I když je chlapec celkově schopnější a
vstřícnější, chválím i dívku (za dobře
zahranou stupnici). Zároveň jí však
vytýkám špatnou znalost not a celkovou
liknavost, která se projevuje mimo jiné
již podruhé ztracenou žákovskou
knížkou. Chlapce hodnotím známkou 1,
dívku známkou 2.

3jtodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně E)
5

- ročník 1. stupně

Fáze
Jtodiny
Stupnice,
akordy

Etudy,
učebnice

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

A dur

1. Zvuk, tón, dech
Žákyně hraje na altovou zobcovou
flétnu. Dobře dýchá, její tón je plný.
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Žákyně hodně zvedá prsty, trochu hýbe
s flétnou.
3. Artikulace
Artikulace je příliš slyšitelná (velké
pohyby jazyka).

1. Zvuk, tón dech
Chci, aby žákyně v non legatu co
nejvíce napojovala jeden tón na druhý.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Ukazuji žákyni, jak má při hře stát vzpřímeně, bez zbytečných pohybů.
3. Artikulace
Zkouším se žákyní artikulaci na jednom
tónu (t-t a t-d). Potom jí ukládám, aby
stupnici hrála také s repetovanými tóny
(každý tón 4 krát, na různé artikulační
slabiky).
4. Technika hrv

4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici do e3 non legato a
legato a velký rozklad tónického
kvintakordu. Volí střední tempo, její hra
je bez technických problémů.
1. Zvuk, tón, dech
P. Cón: Etudy 1. Zvuk, tón. dech
pro
altovou Žákyně hraje silným tónem, občas jí Říkám žákyni, aby nasadila první tón a
dlouho jej držela S takovou intenzitou
zobcovou flétnu nestačí dech.
má potom hrát celou etudu.
(č. 16)
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně hodně zvedá prsty, což je Zastavuji se u problematických spojů,
které musí žákyně hrát zvlášť (g2 - c3, f*
slyšitelné zejména v legatu.
- c 3 atd.).
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně se snaží tóny jemně nasazovat.
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4. Technika hrv
Žákyně má zatím problémy s některými
tónovými postupy a dokáže etudu zahrát
jen v pomalém tempu.
Přednes

V. Bachtíková: 1. Zvuk. tón, dech
Žákyně má pěkný, kulatý tón.
Loupežnický
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
hodokvas
V šestnáctinových notách žákyni někdy
„utíkají" prsty.
3. Artikulace
Ve druhé části skladby žákyně artikuluje
ledabyleji.
4. Technika hrv
Žákyně hraje skladbu v poměrně
rychlém tempu. Ke konci skladby už je
nervózní a v závěru „vypadne" z rytmu.
5. Výraz
Žákyni se daří vystihnout rytmický,
bouřlivý charakter skladby.

Celkový dojem
Žákyně je samostatná, schopná a
svědomitá. Její hra má řadu technických
nedostatků
(artikulace,
prstová
technika), avšak její projev je muzikální.

4. Technika hrv
Nejsem spokojena s příliš pomalým
tempem: žákyně musí do příští hodiny
etudu zrychlit.
1. Zvuk, tón, dech
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Problematické pasáže hrajeme na rytmy:
předehraji žákyni rytmický model a ona
jej opakuje.
3. Artikulace
Vysvětluji žákyni, že i v závěru skladby
musí být artikulace zřetelná.
4. Technika hrv
Nahlas oceňuji, že se žákyně nebojí
rychlejšího tempa. Závěr skladby
cvičíme pomalu, střídavě non legato a
legato.
5. Výraz
Doprovázím žákyni na klavír. Skladba
již dostává přesvědčivý výraz. Sděluji
žákyni, že ji bude hrát na příštím
školním koncertě.

Sociální chovám učitele
Snažím se pracovat se žákyní na
odstranění technických nedostatků, ale
udržet její zájem o hru na flétnu. Vím,
že ráda hraje v komorním obsazení a
slibuji jí, že si společně zahrajeme v duu
nebo triu.

Ulodma
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žák F)
5-ročník 1. stupně
Fáze

-hodiny
Stupnice
akordy

ttudy,
"Čebnice

Obsah učiva

Činnost učitele

Činnost žáka

1. Zvuk, tón, dech
Žák má velmi znělý, nosný tón.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Žák má lokty hodně blízko těla.
3. Artikulace
Artikulační technika je na výborné
úrovni.
4. Technika hrv
Žák hraje aiolskou, harmonickou a
melodickou
stupnici
v rozšířeném
rozsahu do a2 non legato a poté velký
rozklad tónického kvintakordu. Jeho
technika je velmi dobrá.
J.
Olejník: 1. Zvuk, tón, dech
Etudy. Variace Žák přednáší téma velmi silným tónem,
na lidové písně později je jeho tón kultivovanější.
fis moll

102

1. Zvuk, tón. dech
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Ukazuji žákovi správný postoj.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Chci, aby žák zahrál stupnici ještě
jednou v rychlejším tempu.

1. Zvuk. tón. dech
Upozorňuji žáka, že jeho hra je po
zvukové stránce příliš hrubá.

sa 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
na Žák hodně zvedá prsty a ve variacích ho Připomínám žákovi zásady prstové
techniky a chvíli mu držím nad prsty to zdržuje.
podélně s flétnou - tužku kvůli kontrole.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku.
4. Technika hry
4. Technika hrv
Žák zatím není schopen rychlejšího Předvádím žákovi, v jakém tempu příště
tempa kvůli výše zmíněné prstové musí etudu zahrát.
technice.
1. Zvuk tón, dech
1. Zvuk, tón dech
C.-H.
Žák opět začíná hrát velmi silným
Dieckmann:
Kleine Suite (1. tónem, za chvíli si to však sám uvědomí.
a 2. věta)
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
V 1. větě si žák do rytmu lehce „taktuje" Musím žáka na jeho chybu upozornit:
Přerušuji ho a ukazuji klidný vzpřímený
flétnou.
postoj.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žák hraje předepsaná staccata tak krátce, Zkouším se žákem staccatová cvičení na
jednom tónu. Upozorňuji ho, že i krátký
až jsou téměř neznělá.
tón musí být započat a zakončen
jazykem.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žák má potíže se střídáním jednotlivých, Nejdříve procvičujeme úsek s triolami
(non legato i legato) a potom jeho
rytmicky odlišných částí 1. věty.
navázání
na
část
s osminovými
hodnotami.
5. Výraz
5. Výraz
Žák velmi dobře vyjadřuje pochodový Chválím chlapce za správné pochopení
charakter 1. věty i taneční ráz věty skladby. Radím mu, aby hrál 2. větu
zpěvněji (delší tóny) a klidněji. Na konci
druhé.
hodiny ho doprovodím na klavír.

(Ja, keď
Janoško
vojnu bral)

Přednes

Celkový doiem
Chlapec je velmi muzikální a pohotový.
Přednesovou skladbu s jejími střídavými
takty a nelehkým rytmem se naučil dosti
rychle.

Ď

Sociální chování učitele
Záka chválím za dobré osvojení
přednesové
skladby a za jeho
pohotovost a jistotu při hře s klavírním
doprovodem. Dávám mu jedničku.

atum: 27. 3. 2007 - 4 vyučovací hodiny

iJlodma
0

élka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák A, žákyně B)

2

ročník 1. stupně (žák A), 1. ročník 1. stupně (žákyně B)
—в
Fáze
Obsah učiva Činnost zaka
hodiny
Stupnice,
akordy

С dur

1. Zvuk. tón, dech
Oba žáci mají rovný, pěkný tón.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Žák A vkládá flétnu hlouběji do úst,
hodně zvedá prsty.
3. Artikulace
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Činnost učitele
1. Zvuk tón dech
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Ukazuji žákovi správné držení flétny,
její polohu na kraji úst a malé pohyby
prstů.
3. Artikulace

Etudy,
učebnice

Přednes

J.
a
E.
Kvapilovi:
Flautoškola 2,
2. kapitola (č. 9,
10, 11-žák A),
1.
kapitola
(č.12, 13, 14 žákyněB)

J.
KocherKlein: Lustig;
Hajha, husy
(žák A)
J.
KocherKlein:
Tanz;
Abendlied
(žákyně В)

Tóny, které mají být nasazené jazykem, Vysvětluji chlapci, že noty, které nejsou
svázány obloučkem, musíme nasazovat
hraje žák A nezřetelně.
jazykem na t.
4. Technika hry
4. Technika hrv
Žáci hrají stupnici legato (po 2 tónech) - Zkoušíme jednotlivé legatové spoje
mírně jim přitom „utíkají" prsty. zvlášť.
Tónický kvintakord zvládají dobře.
1. Zvuk. tóa dech
1. Zvuk,tón, dech
Žák A začíná hrát cvičení bez Přerušuji žáka a žádám ho, aby mi
důkladného nádechu a příliš silným předvedl správné dýchání do břicha.
tónem.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně В hodně zvedá prsty při cvičení Opravuji oba žáky.
zvaném „žížalky". Žák A příliš svěšuje
lokty a tím i flétnu.
3. Artikulace
3. Artikulace
Při provádění artikulačního cvičení je Procvičujeme artikulaci non legato (t-d,)
nasazování tónů u obou žáků zpočátku na „žížalkách": cvičení nejdříve zahraji
sama, potom je opakuje každé dítě
nejasné, později již zřetelné.
zvlášť.
4. Technika hry
4. Technika hry
Žákyni В dělá potíže čtení not, žák A si Vytýkám žákyni pomalé čtení not příště mi bude muset každé cvičení
v jednom cvičení neví rady s rytmem.
nejprve „přečíst". Se žákem obtížný
rytmus vytleskávám a přitom nahlas
počítám.
1. Zvuk, tón. dech
1. Zvuk, tóa dech
Žákyni v nové přednesové skladbě Sděluji žákyni, že se na začátku
nedostatečně
nadechla.
V průběhu
nestačí dech.
skladby musí s dechem šetřit.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žáci si dávají pozor na prstovou
techniku.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žák A v lidové písni nehraje legata Přerušuji žáka a říkám mu, aby hrál
píseň
nejprve
se
všemi
tóny
přesně tak, jak jsou zapsaná.
nasazovanými a potom tak, jak je to
zapsáno.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Skladby, které jsou „usazené" hrají žáci Chválím zvláště žáka A, který již hraje
technicky výborně, nové skladby hrají Lustig ve svižném tempu a bezchybně.
ještě pomalu.
5. Výraz
5. Vyraz
Žáci přednášejí své skladby s pěkným Vysvětluji žákyni, jaký charakter má
výrazem, jen Abendlied nezní dostatečně skladba mít a předvedu jí to.
jemně a klidně.

Celkový doiem
Žák A v dnešní hodině projevil velkou
snahu a relativní soustředěnost. Žákyně
В zapomínala na užívání správné
dechové techniky, projevila se její
nedostatečná znalost not.
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Sociální chování učitele
Chlapce chválím za práci v hodině i za
domácí přípravu a dávám mu jedničku.
Dívce dávám mimo jiné za úkol
procvičovat notopis a provádět dechová
cvičení a hodnotím ji známkou 1 - .

ŽJtodma
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák C, žákyně D)

PHV (žák C), 2. ročník 1. stupně (žákyně D)
Fáze
hodiny
Stupnice

Obsah učiva

Činnost žáka

D dur

1. Zvuk. tón dech
Žákyně D hraje příliš slabě.

akordy

Etudy,
učebnice

Přednes

J.
a
E.
Kvapilovi:
Flautoškola 2
2. kapitola (č.
13, 14, 15, 17 žák
C),
1.
kapitola (č. 10,
11 -žákyně D)

J.
Schreiber:
Pasáčkova
píseň;
anonym: Tanec
(žák C)
W. A. Mozart:
Májová píseň
(žákyně D)

Činnost učitele

1. Zvuk, tón dech
Říkám žákyni, že může hrát silněji a
stupnici jí sama zahraji.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žák С drží flétnu mírně šikmo.
Vedu žáka к zrcadlu a ukazuji mu, že
flétna musí být souběžná s osou těla.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žáci hrají stupnici pouze non legato,
tóny dobře nasazují.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žáci hrají stupnici v jedné oktávě a malý
rozklad tónického kvintakordu. Volí
pomalé tempo, jejich hra je na dobré
technické úrovni.
1. Zvuk. tón. dech
1. Zvuk. tón. dech
Zvuková stránka projevu je u obou žáků Připomínám oběma žákům, aby hráli
hodně dlouhé tóny.
velmi dobrá.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně D odkrývá spodní palcovou Ukazuji správný postup při hraní
dírku posunutím palce, nikoli jeho „přefukovaných" tónů a oběma žákům
na hru oktávových
pokrčením. „Přefukované" tóny nezní zadávám1 cvičení
2
2
skoků
(e
e
,
ť
f
, g'-g2).
čistě.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žáci nemají s artikulaci problémy.
4. Technika hrv
4. Technika hry
Než začne dívka hrát svá cvičení, musí
Žákyni dělá rychlé čtení not potíže.
nejprve nahlas přečíst noty v zapsaném
rytmu. Vytýkám jí, že čte noty ještě
příliš pomalu - při hraní ji tento
nedostatek brzdí.
1. Zvuk, tón dech
1. Zvuk. tón dech
2
Připomínám
chlapci, aby hrál jemněji a
Na chlapcově flétně zní tón c vysoko.
2
na
c
ubral
dech.
Když hraje příliš silně, je tato intonační
nedokonalost hodně patrná.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Dívce se špatně ozývá c1 - musí si lépe Vysvětluji žákovi, jak má cvičit obtížné
natočit nožku flétny. Chlapci se plete místo na rytmy.
prstoklad ve skupině tónů с - e" - f e2.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně se již skladbu naučila, přesto
ještě není schopna zahrát ji úplně
plynule, bez zastavení.
5. Výraz
5. Výraz
Než
děti doprovodím na klavír,
Dívka skladbu přednáší zpěvně a
vysvětlím
jim charakter, případně
s citem. Snaží se i o dynamické změny.
dynamiku
každé
skladby. Oba je potom
Chlapec hraje Tanec velmi rytmicky a
chválím.
temperamentně.

105

Celkový doiem
Žák hraje s velkou chutí, sám od sebe
mluví o tom, které skladby se mu líbí a
které rád hraje. Žákyně je v hodině jako
obvykle poněkud zamlklá, ale hraje lépe
než jindy.

Sociální chování učitele
Snažím se žákovo nadšení ze hry
podporovat - ptám se ho, proč se mu
určité skladby tolik líbí. Žákyni za
zlepšení její hry chválím. Oba žáci
dostávají jedničku.

iL_hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně E)
5. roční к 1. stupně
Fáze
.hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
akordy

Es dur

1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má zvučný, sytý tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně neví, jak se hraje es3, u
některých dalších hmatů váhá.

1. Zvuk, tón, dech

3. Artikulace
Artikulace je příliš „hrubá" (velké
pohyby jazyka).

Etudy,
^ebnice

p

řednes

4. Technika hrv
Žákyně má hrát stupnici v rozšířeném
rozsahu dolů do g1 (non legato) a velký
rozklad tónického kvintakordu. Pletou
se jí však jednotlivé tóny a není schopna
zahrát stupnici správně ani v pomalém
tempu.
F. J. Giesbert: 1. Zvuk, tón, dech
Žákyně správně dýchá, tón je znělý.
Technische
Studien
fur 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Solo-Blockflöte Žákyně hodně zvedá prsty, špatně se jí
ozývají vysoké tóny (e , f3).
(č. 50)

2. Prstová technika, postoi držení flétnv
Snažím se, aby na správný hmat přišla
dívka sama, ale nakonec jí ho musím
ukázat.
3. Artikulace
Zkoušíme artikulační cvičení - nejprve
bez flétny (tý-dý), potom s flétnou na
jednom tónu.
4. Technika hrv
Vyjadřuji údiv nad špatnou přípravou
žákyně a ukládám jí stejnou stupnici na
příští hodinu.

1. Zvuk, tón, dech
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Hraji se žákyní vysoké tóny zvlášť,
dlouze. Připomínám jí nutnost dechové
opory.
3. Artikulace

3. Artikulace
I nyní je artikulace dosti nepřesná.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hraje etudu pomalu, chybuje Doporučuji žákyni, aby doma cvičila
etudu pomalu s dlouhými tóny a
v melodických skocích.
problematické
skoky
několikrát
opakovala.
1. Zvuk, tón, dech
В.
Marcello: 1 Zvuk. tón, dech
Tón
je
pěkný,
znělý.
Sonáta F dur (1.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv 2. Prstová technika, postoi.držení flétny
věta)
Pohyby prstů by měly být menší.
3. Artikulace
3. Artikulace
Říkám žákyni, aby všechny tóny nejprve
Žákyni se plete non legato a legato.
nasazovala, dokud si skladbu důkladně
neosvojí.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně není schopna spočítat tečkovaný Vytýkám žákyni, že se skladbu
rytmus a pomlky. Skladbu se nenaučila. nenaučila. Znovu jí vysvětlím tečkovaný
rytmus a doporučím, aby si zpočátku
počítala v osminových hodnotách.
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5. Výraz
5. Výraz
Protože žákyně skladbu technicky
neovládá, nemůže ji zatím hrát ani
s výrazem.

Celkový doiem
Žákyně je na hodinu obvykle velmi
dobře připravena, proto je její dnešní
slabý výkon překvapivý. Sama přiznává,
že tentokrát doma moc necvičila.

Sociální chování učitele
Vyjadřuji lítost nad celkovým zhoršením
žákyně, které už nějakou dobu pozoruji.
Hodnotím ji známkou 3. Připomínám
dívce její předchozí úspěchy a vyjadřuji
naději, že jde jen o přechodný stav.

Utodma
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žák F)
5

ročník 1. stupně

Fáze
.hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
akordy

cis moll

1. Zvuk. tón, dech
Žákova dechová technika je výborná,
tón plný, kulatý.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákovi se hůře ozývají tóny s
„půldírkou": cis1, dis1.

1. Zvuk. tóa dech

Etudy,
učebnice

A. Hoffmann:
Wie
schön
blüht uns der
Maien (č. 1)

Přednes

J. B. Loeillet:
Sonáta F dur (2.
věta)

3. Artikulace
Artikulace je na velmi dobré úrovni.
4 Technika luv
Žák hraje všechny druhy mollové
stupnice v jedné oktávě (non legato),
kvintakord do gis2. V pomalém tempuje
jeho hra bezchybná.
1 Zvuk. tón, dech
Žák začíná hrát příliš silným tónem,
potom se jeho zvukový projev vyrovná.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žák má mírnou tendenci „taktovat" si
flétnou.
3. Artikulace
Žák hraje v šestnáctinových postupech
téměř staccatové noty.
4 Technika hry
Ve variaci 3 a 4 žák ještě nestíhá rychlé
postupy. Mění tempa jednotlivých
variací.
1 Zvuk. tóa dech
Dechová technika je velmi dobrá, tón
kvalitní a znělý.
? Prctnvá technika, postoj, držení flétnv
Pokud si žák nedává pozor, začne hodně
zvedat prsty.
3. Artikulace
Žák nasazuje tóny převážně na t-t a
šestnáctiny potom znějí příliš krátce a
ostře.
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2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Ukazuji žákovi jemný pohyb zápěstí nejprve bez flétny. Zadávám mu prstové
cvičení zaměřené na daný problém.
3. Artikulace
4. Technika hrv

1. Zvuk. tóa dech
Po několika taktech žáka zastavuji a
napomínám ho, aby hrál jemněji.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Připomínám
žákovi,
aby
zaujal
vzpřímený klidný postoj.
3. Artikulace
Upozorňuji žáka, že tóny příliš zkracuje
a nasazuje zbytečně ostře.
4. Technika hrv
Říkám žákovi, aby se přesně řídil
zápisem (otázka temp).
1. Zvuk, tón dech

2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Upozorňuji žáka na zvedám prstů.
3. Artikulace
Poznamenávám
žákovi
do
not
artikulační slabiky - nejen tý-tý ale také
tý-dý.

4. Technika hrv
Na několika místech žák chybuje, jinak
je schopen zahrát celou větu ve středně
rychlém tempu.
5. Výraz
Žák přijímá mé připomínky a hraje větu
velmi hezky.

4. Technika hrv

5. Výraz
Vysvětluji žákovi, že allemande je
středně rychlý tanec, v němž je třeba
předtaktí hrát velmi lehce a těžké doby
nepatrně zdůrazňovat. V závěru hodiny
žáka doprovázím na klavír.

Celkový doiem
Sociální chování učitele
Žák v hodině velmi dobře spolupracuje, Vyjadřuji spokojenost s tím, jak rychle
je svědomitý a pečlivý.
žák dokáže realizovat mé připomínky.
Chválím ho a hodnotím ho známkou 1.

Datum: 24. 4. 2007 - 4 vyučovací hodiny
Ujodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák A, žákyně B)

2. ročník 1. stupně (žák A), 1. ročník 1. stupně (žákyně B)
Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

.hodiny
stupnice,
akordy

Etudy,
učebnice

1 Zvuk. tón, dech
Žáci provádějí dechová cvičení nejprve jsou jejich nádechy mělké,
postupně se prohlubují. Potom teprve
hrají stupnici - jejich tón je pěkný,
znělý.
2. Prstová technika, Dostoi, držení flétny
Žák A má zpočátku ztuhlé prsty.
Provádí proto cvičení Cínoví vojáčci,
aby šije uvolnil.
3. Artikulace
Artikulace je vcelku přesná.
4. Technika hry
Žáci hrají stupnici v jedné oktávě (non
legato) a tónický kvintakord. Jejich hra
je technicky správná.
J.
a
E. 1. Zvuk. tón, dech
Žák A se nadechuje na nesprávných
Kvapilovi:
místech, tón žákyně В je slabý a
Flautoškola 2
2. kapitola (č. nevýrazný.
17, 18, 19-žák
A) 1. kapitola
(č.18, 19, 20 - 2. Prstová cvičení, postoj, držení flétny
Žák A špatně manipuluje s palcem levé
žákyně B)
ruky (otvor příliš odkrývá).
3. Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
4. Technika hrv
Oba žáci hrají rytmicky nepřesně,
obtížně se vyrovnávají s tříosminovými
notami a s ligaturami.
D dur
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1. Zvuk, tón, dech
Cvičení, která předvádím (hluboké
nádechy, postupné výdechy), po mně
žáci opakují.

2. Prstová technika, postoj, držení flétny
Do opakování prstového cvičení
zapojuji i žákyni B.
3. Artikulace
4. Technika hrv
....

1. Zvuk. tón, dech
Požaduji, aby se žák nadechoval na
vyznačených místech. Žákyně nejprve
zahraje dlouze počáteční tón cvičení a
v této zvukové intenzitě pak hraje celou
skladbu.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Zadávám oběma žákům prstové cvičení
na procvičení palce levé ruky.
3. Artikulace
4. Technika hry
Žáci vytleskávají rytmus obtížných
cvičení а к tomu nahlas počítají.

Přednes

1. Zvuk., tón, dech
Připomínám žákyni, že si má znovu
dlouze a zněle zahrát počáteční tón
skladby a potom hrát ve stejné intenzitě.
Pro lepší představu hraji začátek skladby
Růženka
zvučně a zněle.
anglická píseň
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
(žákyně B)
Žák A hodně zvedá prsty.
Upozorňuji žáka na jeho chybu.
3. Artikulace
3. Artikulace
Nasazování tónů je nezřetelné u obou Převádím, jak mají být tóny nasazovány.
žáků.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žák má potíže s dodržením pomlk. Oběma žákům vyťukávám základní
Žákyně v průběhu skladby mírně rytmické hodnoty na ozvučná dřívka.
zrychluje.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně na konci hodiny přednáší Vysvětluji žákyni, že skladba musí být
jemně,
táhle,
procítěně
skladbu dosti výrazně a procítěně. Žák zahrána
se
v nové
písni
ještě
potýká (předvádím). Potom ji doprovázím na
klavír.
s technickými problémy.

1. Zvuk, tón. dech
Hajha, husy;
V tom
našem Žákyně hraje příliš slabým tónem.
sádečku (žák A)

Celkový doiem
Problémem žákyně je málo znělý tón.
Pokud je na tuto okolnost často
upozorňována a provádí důsledně
dechová cvičení, je schopna kvalitního
zvukového projevu. Rychlejší pokrok
žáka znemožňuje jeho špatná schopnost
soustředění. I on však dokáže relativně
úspěšně pracovat na odstranění svých
technických nedostatků.

Sociální chování učitele
V závěru hodiny chválím žákyni za
dobré zvládnutí přednesové skladby a
žáka za celkové zlepšení jeho dechové
techniky.

žjiodma
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., skupinová výuka (žák C, žákyně D - nepřítomna)
p

HV (žák C)

Fáze

Činnost učitele

Obsah učiva

Činnost žáka

D dur

1. Zvuk, tón dech
Žák hraje příliš silným tónem.

hodiny^
Stupnice
akordy

etudy,

učebnice

1. Zvuk, tón dech
Upozorňuji žáka na jeho obvyklý nešvar
a stupnici mu jednou sama zahraji.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Zák stojí vzpřímeně, ale flétnu drží Vedu žáka před zrcadlo, aby viděl své
trochu našikmo.
nesprávné držení flétny a srovnal je.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je velmi pěkná.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žák hraje stupnici v jedné oktávě (non
legato a legato) a rozklad tónického
kvintakordu. Jeho technika je výborná.
1. Zvuk, tón, dech
J.
a
E. 1. Zvuk, tón dech
Žákův tón je již zvukově vyrovnaný. Ve Frulato zkoušíme nejprve bez flétny Kvapilovi:
cvičení zvaném Telefónky mu zpočátku vyslovujeme dlouhé „frrr, trrr" - a
Flautoškola 2
teprve potom s flétnou.
2. kapitola (č. 3, nejde frulato.
21.22. 23)
2. Prstová technika, postoi držení flétnv 2. Prstová technika. Dostoi, držení flétnv
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Přednes

Při hraní Telefónků žák příliš zvedá Doporučuji žákovi, aby pohyby prstů při
hře legata (d2 - e2) kontroloval sluchem.
prsty.
Zadávám mu nové prstové cvičení na
hru oktáv (non legato i legato).
3. Artikulace
3. Artikulace
Žák velmi dobře zvládá i artikulaci
staccata a portata.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Všechna cvičení žák hraje technicky Dvojhlasá cvičení hraji s žákem na
velmi dobře, problémy mu nedělá ani flétnu.
dvojhlasá hra.
1. Zvuk. tón, dech
anonym: Tanec; 1. Zvuk. tón. dech
švédská národní Tón je kulatý, znělý.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
píseň
Prstová technika je na dobré úrovni.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žák tóny dobře nasazuje, ale v Tanci Vysvětluji žákovi, že i v rychlém tempu
lze hrát dlouhé tóny a že je to v tomto
příliš zkracuje.
případě žádoucí (předvádím).
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žáka hraje Tanec v již dosti rychlém Několikrát skladbu se žákem zahraji na
klavír - střídáme různá tempa.
tempu, občas ještě udělá chybu.

Celkový doiem
Žáka velmi baví hrát různé zvukové hry
z Flautoškoly.
Dnes
ho
zaujaly
Telefónky.
Velmi
rád
hraje
s doprovodem klavíru nebo flétny. Svůj
dobrý pocit ze hrv umí dát najevo.

Sociální chování učitele
Záka za jeho hru i nadšení ze hry
chválím, ale zároveň ho usměrňuji.
Když se příliš rozhovoří a začne ztrácet
pozornost, začnu se s ním věnovat
jinému problému nebo učivu.

Ijiodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žákyně E)
5

ročník 1. stupně
—

Fáze
hodiny_
Stupnice,
akordy

[Etu(b~

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

As dur

1. Zvuk. tón. dech
Žákyně má pěkný znělý tón.

1. Zvuk, tóa dech
Ráda bych, aby žákyně tóny co nejvíce
navazovala na sebe.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Říkám žákyni, aby stála klidně a celou
stupnici chápala jako jeden celek, nikoli
jako jednotlivé tóny.
3. Artikulace
Konstatuji, že se artikulace žákyně
zlepšila.

2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně stojí rovně a vzpřímeně, ale
neklidně - při hře neúčelně pohybuje
flétnou.
3. Artikulace
Žákyně spolu se stupnicí hraje i
artikulační cvičení (repetované tóny
nasazované na t-d).
4. Technika hry
Žákyně hraje stupnici v rozšířeném
rozsahu do es3, pouze non legato.
Následuje velký rozklad tónického
kvintakordu. Žákyně volí pomalé tempo,
hraje bezchybně. Ani o trochu živější
tempo jí nečiní velké obtíže.
F. J. Giesbert: 1. Zvuk, tón, dech
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4. Technika hrv
Vyzývám žákyni, aby zkusila zahrát
stupnici v rychlejším tempu.

1. Zvuk, tóa dech

Technische
Studien
fur
Solo-Blockflöte
(č. 53)

Přednes

Žákyně správně dýchá, má hezký,
příjemný tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně moc zvedá prsty.
3. Artikulace
Žákyně se snaží o zřetelnou artikulaci.
4. Technika hrv
Žákyni se nedaří hrát skladbu v rychlém
tempu, potíže jí dělají postupy ve
velkých skocích.

В.
Marcello 1. Zvuk, tón. dech
Sonáta F dur (3. Žákyně se zadýchává v pomalé větě.
a 4. věta)
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétnv
Ve velkých skocích se žákyni neozývají
dobře všechny tóny.
3. Artikulace
Artikulace je dosti zřetelná.
4. Technika hrv
Žákyně hraje 4. větu zatím ve středně
rychlém tempu. Druhou část věty ještě
dobře neovládá, tempo je rozkolísané.

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Upozorňuji žákyni na její chybu.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Radím žákyni postup jak etudu cvičit pomalu na dlouhých tónech, potom
rychleji v různých rytmech.
1. Zvuk, tón dech
Upozorňuji žákyni, že může méně
foukat - věta má mít jemný charakter.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Domnívám se, že příčinou nekvalitně
znějících tónů je příliš velký pohyb
palce levé ruky.
3. Artikulace

4. Technika hry
Doporučuji žákyni zaměřit se na druhou
část skladby a cvičit ji s metronomem.
Také jí připomínám, že tempo by mělo
být mnohem živější.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně se snaží dát oběma větám Chválím žákyni za její snahu. Ve volné
patřičný výraz. Pomalou větu hraje táhle větě jí radím s tvořením ozdob, hlavně
a dlouze, rychlou větu živě, noty hodně se však zaměřuji na rychlou větu.
Předvádím, které noty má hrát dlouze a
zkracuje.
které krátit tak, aby vynikl taneční
charakter skladby.

Celkový doiem
Po období, kdy chodila na hodiny téměř
nepřipravená,
došlo
u
žákyně
к prudkému zlepšení. Podle dívčiných
slov byla krize způsobena velkou zátěží
ve škole (gymnázium).

Sociální chování učitele
Gratuluji žákyni к překonání školních
problémů i к zlepšení jejích výkonů ve
hře na flétnu. Chválím ji za dobrou
přípravu na dnešní hodinu.

^-hodina
Délka a typ vyučovací hodiny: 45 min., individuální výuka (žák F)
5

ročník 1. stupně

Fáze
Jtodiny
Stupnice,
akordy

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

d moll

1 Zvuk. tón. dech
Žák má velmi hezký, sytý tón.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žák při hraní trochu kýve hlavou (do
rytmu).
3. Artikulace
Artikulace je na velmi dobré úrovni.
4. Technika hry
Žák hraje všechny druhy stupnice

1. Zvuk, tón. dech
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2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Připomínám žákovi správný postoj.
3. Artikulace
4. Technika hry
—

Etudy,
učebnice

Přednes

v rozšířeném rozsahu do a 2 (non legato)
a tónický kvintakord ve středním tempu.
Jeho hraje bezchybná.
A. Hoffmann: 1. Zvuk, tón, dech
Wie
schön Tón je plný, kulatý.
blüht uns der 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
V některých variacích žákovi „utíkají"
Maien (č. 2)
prsty. Musí začít znovu a pomaleji.

1. Zvuk, tón, dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Kontroluji, jestli má žák uvolněné prsty.
Dohlížím na to, aby hrál neustále s tímto
pocitem uvolněnosti a lehkosti.
3. Artikulace
3. Artikulace
V někteiých
částech
žák
ostrost Zkouším se žákem na jednom tónu
artikulace přehání.
krátkou, avšak znělou artikulaci.
4. Technika hrv
4. Technika hry
Žák hraje celou etudu vcelku s několika —
drobnými chybami a zaváháními.
1. Zvuk. tóa dech
J. B. Loeillet: 1. Zvuk. tón. dech
Žák
začíná
hrát
příliš
silným
tónem,
ale
Sonáta F dur (4.
sám si to brzy uvědomí.
a 5. věta)
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Chlapci se špatně ozývá c3, má také Jednotlivé tónové spoje předehrávám a
potíže s návazností některých tónů žák je po mně opakuje.
(zvláště a 2 - c3, g2 - b2).
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku.
4. Technika hry
4. Technika hrv
V 5. větě žák kolísá s tempem, ve 4. větě Pouštím metronom, aby si žák uvědomil
své tempové výkyvy.
zase příliš pospíchá.
5. Výraz
5. Výraz
Čtvrtá věta (siciliana) je v žákově pojetí Ke 4. větě žákovi říkám, že by si měl
příliš nervózní a uspěchaná. Poslední v duchu navodit klidnou a příjemnou
větu (gigue) chlapec hraje příliš pomalá atmosféru, která by se potom odrazila
Později dokáže, že je schopen ji zahrát v jeho hře. Obě věty si s ním zahraji na
klavír.
ve velmi rychlém tempu.

Celkový doiem
Chlapec je velmi schopný. Místo živých
temp v rychlých větách však vždy volí
tempo mírnější, a to i tehdy, když
skladbu výborně ovládá.

Sociální chování učitele
Chválím chlapce za dobrou přípravu,
avšak vytýkám mu jeho „pohodlnost"
v otázce volby temp. Ujišťuji ho, že je
velká škoda, pokud skladbu umí a
nepředvede ji tak, jak by mohl.

Závěry ze sebepozorování
Polovinu vyučovacích hodin, jejichž průběh jsem zaznamenávala, tvoří tzv.
^oužky (2-3 žáci v hodině). Práce v těchto hodinách je náročná - žáci na zobcovou flétnu
teprve začínají hrát, takže je třeba u nich zvlášť pečlivě dbát na vytváření správných
náv
Pr

yků. Nesnažím se proto postupovat příliš rychle a raději se zaměřuji na to, aby si žáci

°bírané učivo důkladně osvojili. Se začátečníky postupuji podle Flautoškoly J. a E.

Kvapilových, která takový relativně pomalý, avšak důkladný postup doporučuje. Učebnice,
v

níž jsou mimo jiné všechny hmaty uváděny správně, navíc dětem i učiteli nabízí různé
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další, kreativní formy práce - rozmanité úkoly jako dotváření a transponování melodií,
zvukové hry. Stále znovu se přesvědčuji o tom, že žáky tyto činnosti nejen nesmírně baví,
ale že rozvíjejí i jejich tvořivost a sluchové schopnosti.
V hodinách s dětmi často hraji na flétnu - předehrávám jim skladby, nebo jejich
v,

t

t

časti a třeba i jednotlivé tóny, aby žáci měli představu o výsledném zvuku a aby к němu
mohli dospět cestou nápodoby. Této imitační metody využívám i při formování správného
postoje a prstové techniky. Pěstuji také ansámblovou hru v duu či triu; vedu je к poslechu
Jejich vlastní hry v souhře s dalšími nástroji, к dovednosti interpretační adaptace a
orientace ve vícehlasu.
Žáky rovněž doprovázím na klavír, a to jak při přednesu skladeb starších epoch, tak
Při hře děl soudobých. Doprovod totiž poskytuje sólistovi intonační i výrazovou oporu.124
Ve svém přístupu к žákům usiluji o co největší trpělivost, vstřícnost, avšak i
důslednost. Taková činnost vyžaduje samozřejmě oboustranné úsilí, žákovi i učiteli však
s

Plnění dostatečně náročných cílů přináší uspokojení, posiluje sebevědomí a představuje i

Motivaci к plnění cílů dalších.
Na druhé straně jsem si vědoma také svých nedostatků. Podobně jako většina
Pedagogů i já vyžaduji hru zpaměti jen v omezené míře. К tvořivému projevu nepodněcuji
ú

Plně všechny své žáky. Ke kreativitě totiž vedu zejména mladší žáky, zatímco starší

Schovávám tradičně к reprodukci uměleckých děl, tedy jako interprety. Tyto nedostatky
y

Šak vedu v patrnosti a pro svou pedagogickou práci průběžně hledám nové metodické i

°bsahové možnosti.
A

utointerview125

^Aešení interpretační úrovně
Jak se žáky pracujete na dechové technice?
^echovou techniku rozvíjím pomocí nejrůznějších dechových cvičení, které zvláště
s

malými dětmi provádím pravidelně. Dechová cvičení však provádím i se staršími žáky,

Pokud se и nich vyskytnou problémy s dechem.
2

) Jakými způsoby u žáků rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?

—
. Zatímco
zralá interpretace přepokládá, že doprovod se podřizuje sólistovi, zejména v popisovaných fázích
str
^ umentalistovy přípravy tomu bývá naopak: doprovázeč představuje pro žáka na této úrovni tempovou,
logickou, dynamickou i intonační pomoc.
sebe? ° t á z k y - k t e r é J s e m kladla učitelům, jejichž výuku jsem pozorovala a hodnotila, odpovídám v rámci
Pozorování nyní sama.
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Základem je správná dechová technika. Požaduji od žáků rovný znělý tón - všechna
cvičení a skladby vždy nejprve hrajeme s dlouhými tóny. Myslím si, že žáci neuvědoměle
napodobují svého učitele a přejímají jeho způsob hry, držení nástroje apod. Proto svým
žákům často hraji (stačí krátké ukázky, jednotlivé tóny). Osvědčil se mi i Malotínův systém
cvičného tónu'26 - žák každé cvičení zahájí dlouhým vydržovaným tónem, kterým skladba
začíná.
3) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujte žáky na případné nedostatky?
Domnívám se, že je to zcela zásadní věc. Stabilní postoj je předpokladem správného
dýchání i celkového klidu a vyrovnanosti, která je při hře nutná. Vhodné držení nástroje
zase podmiňuje správnou prstovou techniku. Své žáky na to samozřejmě často upozorňuji.
4) Jakými způsoby žáky seznamujete s artikulační technikou?
Se začínajícími hráči postupuji podle Flautoškoly, v níž se artikulace probírá velmi
důkladně (děti se s ní seznamují dokonce dřív než s konkrétními tóny a hmaty). Obtížné je,
když začnu pracovat se starším pokročilým žákem, který o artikulaci nikdy neslyšel.
Vysvětluji mu polohu jazyka v ústech při hře a provádíme různá artikulační cvičení nejprve bez flétny, potom pomalu na jednom tónu, na stupnici atd.
5

) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých žáků setkáváte? Jak tyto
problémy řešíte?

Všechny problémy vycházejí z nedostatečně osvojených hráčských návyků: dechové obtíže,
ztuhlé prsty, artikulační potíže. Asi nejčastějším jevem bývá celková křečovitost a ztuhlost
projevující se v postoji a držení nástroje.
6

) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte žákům
к procvičování techniky?

Stupnice a etudy jsou naprosto nutné к vytvoření určité technické úrovně. Právě na nich
nejvíce kontroluji všechny výše zmíněné prvky flétnové hry. V budoucnu bych se žáky ráda
^zkoušela i jiné, tvůrčí způsoby hraní stupnic, tak jak to například doporučuje J. Kvapil
ve své Flautoškole.
7

) Jak žáky vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte jim své
vlastní pojetí přednesu nebo s nimi hovoříte o různých výrazových možnostech?

Viz MALOTÍN, F. První doteky. Škola hry na příčnou flétnu. 1. vyd. Praha : Editio Bärenreiter, 2005.
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Mladším žákům většinou sama sdělím, jaký má skladba charakter a zahraji to tak. Starších
žáků se někdy ptám, jak by se, podle nich, skladba měla hrát, jakou má náladu. Snažím se
je ovšem nasměrovat do své představy.
8) Rozebíráte se staršími žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků
nebo se spíš zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?

Spíše se zaměřujeme na celkový charakter skladby.
9) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?

Pokud je skladba delší a komplikovanější, tak se seznámíme zejména s formou. Žáka
dopředu upozorním na případné zvláštní způsoby zápisu, ozdoby apod.
10) Jak dalece je pro vás důležitá stylovost interpretace?

Pro mne osobně je velmi důležitá. Myslím však, že malé dítě, které se teprve učí hrát na
nástroj, musí své skladby zvládat v první řadě technicky. Učitel by měl dítěti poskytnout
informace ke stylovému ztvárnění skladby, avšak jen v omezené míře. Starší žák, který již
má více hráčských i posluchačských zkušeností, již může svoji interpretaci z různých
hledisek více zdokonalovat.
11)Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti jiných
učitelů?
Pomáhá mi obojí. Čerpám informace a zejména metodické pokyny z nejrůznějších učebnic
° metodik. Na několik svých učitelů a lektorů velmi ráda vzpomínám a jejich tehdejší rady
a

připomínky jsou mi dnes při mé práci velkou oporou.

12) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro žáky obtížné. Vystačíte si
s odbornou hudební terminologií nebo využíváte i jiných jazykových prostředků (např.
metafor)?
Přirovnání a metafor používám velmi často. Při přednesu skladby i při vytváření krásného
tónu je velmi důležitá představa. Často se snažím žákům navodit určitou atmosféru nebo
náladu, která by jim pomohla.
13) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Bohužel, ke hře zpaměti jsem zatím velký důraz nepřikládala. Asi je to tím, že mne
S(

*motnou к tomu žádný pedagog nikdy nevedl. Vím, že je to chyba a v budoucnu bych se

s

žáky hře zpaměti ráda více věnovala.

14) Doprovázíte v hodinách žáka (na flétnu, klavír)? Jak často hraje žák s korepetitorem?
doprovázím velmi často a to na flétnu i na klavír. Je to nutné už z toho důvodu, že
z

áci nemají možnost hrát často s korepetitorem (obvykle třikrát před vystoupením).

15)Jak často vaši žáci vystupují veřejně?
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Každý žák vystoupí dvakrát až třikrát ročně.
16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle vás napomohlo zlepšení situace?
Nejhoršíje skutečnost, že hru na zobcovou flétnu na ZUŠ vyučují pedagogové, kteří tento
nástroj nikdy nestudovali a velmi často na něj ani neumí hrát. Někteří z nich zobcovou
flétnu a považuj íi jen za nástroj přípravný -přechodný, na který žák hraje jen do té doby,
než si zvolí nástroj „ opravdový". Pokud by se od učitelů vyžadovalo patřičné vzdělání nebo alespoň absolvování některých kurzů zaměřených na zobcovou flétnu a její výuku situace by se jistě zlepšila.

Bjedagogicko-psychologický přístup
1) Pomáhají vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie a
vaše předchozí pedagogická praxe?
Určitě mi pomáhají. Teorie je nezbytný základ a praxí získávám stále nové zkušenosti, díky
kterým se snažím svoji pedagogickou práci zlepšovat. Má praxe na ZUŠ není moc dlouhá,
ale využívám také svých zkušeností s výukou na jiných typech škol.
2) Jakými způsoby se staršími žáky řešíte technické nebo interpretační problémy? (např.
samostatné řešení úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce)
Některé žáky nechávám, aby sami navrhli způsob, jakým by se dal určitý problém vyřešit
(např. jak cvičit obtížné místo). Žáci však většinou moc iniciativní nejsou, takže věc řešíme
společně.
3

) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy žák chce hrát
skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?

Pedagogický takt je nesmírně důležitý. Snažím se podpořit sebedůvěru svých žáků a za
každý malý pokrok je chválím. Na jejich nedostatky zbytečně neupozorňuji; pokud možno
v

klidu pracujeme na jejich odstranění. Zatím se mi nestalo, že by žák přinesl skladbu, na

kterou ještě technicky nestačí. Myslím, že bych mu v takové situaci navrhla, že se naučíme
Jen její část nebo že si ji necháme ne později. Mohla bych mu také přinést podobnou
skladbu, avšak jednodušší.
4

) Jaké motivační prostředky používáte?

Kdykoli to jen trochu jde, tak žáky chválím. Pro menší děti je motivací známka, pro větší
Zase
s

možnost zahrát si skladbu podle svého vkusu, vystoupit veřejně nebo hra v duu, triu.

) Jak často žáky verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru, jednou za
Čas)? Hodnotíte žáky v hodinách také známkami?
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Žáky verbálně hodnotím v průběhu celé hodiny. Také je známkuji, avšak nepravidelně.
6) Mají к vám žáci důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod.?
Doufám, že důvěru mají. Někteří žáci jsou velmi sdílní a často v hodině vypravují o škole, o
svých zájmech apod.
1) Určujete žákům skladby, které mají hrát nebo někdy přihlížíte i к jejich přáním?
Mladším žákům skladby obvykle určuji. Starším žákům někdy dávám vybrat z několika
možností.
8) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších
období a skladby 20. a 21. století?
Myslím si, že poměr by měl být vyrovnaný. Obvykle žákům zadávám střídavě skladbu
staršího období (renesance, baroko) a skladbu soudobou nebo z 20. století.
9) Jak pěstujete hudební vkus žáků?
Někdy s nimi mluvím o tom, co poslouchají, jaká hudba se jim líbí a ptám se jich proč.
Potom se ptám, jestli a z jakého důvodu se jim líbí skladba, kterou hrají. Připojím také pár
slov o době jejího vzniku. V budoucnu bych chtěla starším žákům pustit nějaké nahrávky.
Zatím na to nebyl čas.
10) Vedete žáky к tvořivosti, případně к improvizaci?
S menšími žáky provádím různá tvořivá cvičení a zvukové hry, které jsou uvedeny ve
Flautoškole. Zařazuji také hru „na ozvěnu "jako výchozí moment pro hry s obměnami, jež
Postupně ústí do drobných improvizovaných projevů. Mladší žáky nechávám také
dokončovat závětí к předehranému předvětí, což však pro ně bývá dost náročné; nemají
tQ

tiž zatím dost zkušeností s periodickou stavbou hudebních vět.

Závěry z autointerview
Otázky, které jsem zadávala učitelům, jsem se i já snažila zodpovědět co
^objektivněji, a vyjádřit tak své názory na výuku. Během svého průzkumu jsem poznala,
Že každý učitel, i když samozřejmě usiluje o to, aby žák zvládl hru na nástroj v celé její
Šíři, klade (třeba i nevědomě) na některý prvek větší důraz než na prvky jiné. Pro mě
°sobně představuje prioritu krásný, znělý tón a přesná artikulační technika. I když má
Pedagogická praxe na ZUŠ není zatím dlouhá, domnívám se, že nejsnazší cesta к dosažení
Pěkného tónu vede přes stálý příklad učitele. To, co děti vidí a slyší, dokáží velmi snadno
napodobit. Poskytuje-li jim tedy učitel dobrý příklad a vyžaduje-li od nich, aby předehrané
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tóny ihned po něm opakovaly (ideální možnost představuje hra na ozvěnu), brzy se mu
podaří u svých svěřenců vypěstovat schopnost tvorby zvukově kvalitního tónu. Přitom je
však vždy nutné sledovat způsob, jakým žák tohoto cíle dosahuje. Tvoření tónu se musí
zakládat na správné dechové technice a celkové uvolněnosti. Právě to musí pedagog
neustále sledovat a korigovat. I к dosažení druhého cíle (ovládnutí artikulační techniky)
vede podle mého názoru dlouhá a namáhavá cesta. Proto je třeba začít s výukou artikulace
od samého začátku, věnovat se pravidelně artikulačním cvičením a vést žáky s velkou
trpělivostí a důsledností po celou dobu studia к používání co nejjemnějšího pohybu jazyka.
Pro mne samotnou představuje velký problém práce se staršími pokročilými flétnisty, kteří
к artikulaci dosud nikdy vedeni nebyli. Této záležitosti se s nimi stále věnuji, avšak cítím,
že mi zde chybí větší zkušenosti a delší praxe.
Ve způsobu své výuky vidím i další nedostatky. Jak uvádím ve svých odpovědích,
kladu malý důraz na hru zpaměti, zřejmě proto, že jsem к ní po dobu svých studií sama
nikdy nebyla vedena. Málo se také věnuji pěstování hudebního vkusu dětí. Zejména se
staršími žáky by bylo třeba více hovořit o jejich estetických preferencích a rozšiřovat jejich
kulturní obzory třeba i na polyestetických principech; to je ovšem časově náročnější.
V hodinách se velmi intenzivně, avšak úzce věnuji téměř výhradně flétnové výuce.
Většinou totiž zjišťuji, že časový limit 45 minut týdně je pro mne nedostačující, a sice
zejména proto, že část vyučovací hodiny věnuji výchově к tvořivosti. Hru na ozvěnu v její
typické podobě za tvořivou činnost nepovažujeme, ale představuje dobré východisko pro
další tvořivé aktivity, které rozvíjejí celkovou hudebnost dítěte.
Pozitivně mohu na své výuce hodnotit výběr repertoáru (žákům pravidelně
zadávám i soudobé skladby) a časté doprovázení žáků v hodině. I když má klavírní hra
rozhodně není bezchybná, vím, že je pro děti důležité, aby interpretované skladby často
slyšely i s harmonickým doprovodem. Snažím se rovněž o celkové pochopení osobnosti
žáka, o vyzdvižení jeho předností a o komunikaci založenou na vzájemné důvěře.
Pokud jde o metodickou správnost mé výuky, upřímně se snažím poskytnout dětem
Co

nejkvalitnější vedení. Pro výuku začátečníků používám novou učebnici - Flautoškolu,

která učiteli nabízí podrobný metodický návod. Pokročilým žákům zadávám většinou
2

ahraniČní instruktivní literaturu. Protože však vím, že pedagogická práce vyžaduje

Průběžné sebevzdělávání, stále se flétnovou metodikou zabývám, což dokládají i tyto
stránky.
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1.2.3 Zobcová flétna na středních uměleckých školách
Od poloviny 90. let minulého století se začala hra na zobcovou flétnu postupně
vyučovat na několika konzervatořích (Teplice, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Praha) a
na pražském Gymnáziu Jana Nerudy. Pedagogy nedávno zřízeného oboru, jehož první
absolventi teprve v této době ukončují svá studia, jsou většinou mladí lidé, kteří své
vzdělání získali v cizině. Konzervatoře, na nichž se hra na zobcovou flétnu jako hlavní
obor vyučuje, ještě nemají vypracovány učební osnovy. Jaká je tedy úroveň výuky na
těchto školách? Vždyť zobcová flétna je nástroj, který byl u nás dlouhou dobu na jedné
straně přehlížen a podceňován a na straně druhé masově prosazován jako pomůcka školní
hudební výchovy. A jak mladí učitelé zvládají výuku nově vzniklého oboru?
Tyto otázky jsem si při svém průzkumu kladla a na následujících stránkách se na ně
Pokusím odpovědět.
1.2.3.1 Metodika a organizace průzkumu
Průzkum na středních uměleckých školách jsem prováděla od ledna do května
2007. Z pěti škol, v nichž se v současné době hra na zobcovou flétnu vyučuje jako hlavní
obor, jsem zvolila tři instituce - plzeňskou a ostravskou konzervatoř a pražské gymnázium
Jana Nerudy. Průzkum jsem uskutečňovala obdobným způsobem jako na základních
uměleckých školách, pomocí metody přímého pozorování a rozhovoru s pedagogy.
Kritéria pozorování jsem nezměnila (viz pododdíl 1.2.2.1), otázky jsem však přizpůsobila
vyššímu stupni vzdělávání.
Mým původním záměrem bylo navštívit každou školu třikrát. Vzhledem
к organizačním a časovým možnostem se mi však tento záměr nepodařilo zcela naplnit
v

případě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kterou jsem navštívila dvakrát, sledováním

výuky jsem tam však strávila vždy dva dny.
Na obou konzervatořích jsem sledovala výuku studentů, kteří si zobcovou flétnu127
zvolili jako hlavní obor, na gymnáziu jsem však byla v kontaktu se dvěma studentkami,
2

nichž jedna studovala hru na zobcovou flétnu jako hlavní obor, zatímco druhá jako obor

vedlejší.128 V prvním případě šlo o studentku oktávy ze všeobecné hudební třídy - její hru
127

Studenti hrají převážně na altovou zobcovou flétnu, tuto skutečnost v záznamech zbytečně neopakuji;
f^kud však student nástroj mění, vždy to zdůrazním.
Osmileté studium s hudebním zaměřením na Gymnáziu Jana Nerudy je totiž koncipováno jinak než
šestileté studium na konzervatořích. Na druhém stupni (od kvinty do oktávy) jsou žáci na základě svých
Sc
hopností zařazeni buď do speciální hudební třídy, jejíž nároky zhruba odpovídají požadavkům
konzervatoře při částečné redukci všeobecně vzdělávacího učiva, nebo do hudební třídy všeobecné, kde je
Zredukovaná výuka všeobecně vzdělávacích předmětů rozšířena o hodiny individuální hudební výuky a
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jsem sledovala ve dvou vyučovacích hodinách a na absolventském koncertě. Ve druhém
případě se jednalo o studentku ze sexty, která si ke své hlavní specializaci, jíž byl sólový
zpěv, zvolila zobcovou flétnu jako vedlejší obor. Výuku této žákyně jsem zaznamenala v
průběhu tří vyučovacích hodin. Rozdíly v organizaci škol a v odborné připravenosti učitelů
uvádím přehledně v tabulkách.

Školy

-Výuka od šk. roku
Počet
studentů
^^současnosti

Hodinová dotace

Talentové zkoušky

Konzervatoř Plzeň

Konzervatoř Ostrava

Gymnázium Jana Nerudy

2003/2004
6

2004/2005
6

1994/1995
1 (jako druhý obor 7)

1. roč. - 3 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
2. roč. - 2 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
3. roč. - 3 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
4. roč. - 3 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
- 1 h. hra z hstu a impr.
5. roč. - 2 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
- 1 h. hra z listu a impr.
- 1 h. metodika fl. hry
- 1 h. literatura zobe. fl.
6. roč. - 2 h. sólová hra
- 2 h. komorní hra
- 1 h. hra z hstu a impr.
- 1 h. metodika fl. hry
- 1 h. literatura zobe. fl.
Uchazeč předvede hru na
zobcovou flétnu sopránovou i
altovou.

1. roč. - 3 h. sólová hra

Prima - kvarta: 3 h. sólová hra

2. roč. - 2 h. sólová hra

Kvinta - oktáva:
a) speciální hudební třída: 3 h.
sólová hra,
b) všeobecná hudební třída:
1,5 - 2 h. sólová hra

Stupnice (altová fl.)- durové a
mollové (harm, a mel.) do 2
křížků a 2 bé, tónický
kvintakord.
Technika - téma s variacemi
od J. van Eycka z „Der
Fluyten
Lust-hof"
dle
vlastního výběru (sólo) nebo
raně barokní canzona či sonáta
technicky
srovnatelná
s variacemi od J. van Eycka
Přednes - 1 barokní sonáta
s doprovodem
- skladba 20. nebo 21. stol. dle
vlast, výběru (sólo nebo s
doprovodem)

3. roč. 4. roč. -

2 h. sólová hra
2 h. komorní hra
3 h. sólová hra
1 h. hra z hstu

Uchazeč předvede hru na
zobcovou flétnu sopránovou i
altovou. U přijímacích zkoušek
lze hrát i na další flétny (fl.
tenorová, basová atd.).
Stupnice a akordv - dur a moll
do 4 křížků a 4 bé.

Uchazeč předvede
flétnu sopránovou.

hru

na

Stupnice - dur a moll do 4
křížků a 4 bé, tónický
kvintakord.

Etudv - 1 etuda dle vvběru
uchazeče (např. F. Brüggen, H.
U. Staeps, H.- M. Linde, A.
Davis atd.)

Etudv - 2 etudv nebo cvičení
technického charakteru (J.
Olejník: Etudy pro sopránovou
zobcovou flétnu, M. Klement:
Škola hry na sopránovou
zobcovou flétnu, od č. 80)

Přednes - 2 větv ze sonátv z 18.
stol. (altová flétna)
- skladba J. van Eycka (sólo)
- skladba napsaná po r. 1960
- skladba dle vlast, výběru

Přednes - 2 skladby odlišného
charakteru (v případě barokní
sonáty 1 věta pomalá, jedna
rychlá)

hudebněteoretických disciplín. Při dobrém prospěchu si studenti ke svému hlavnímu oboru mohou zvolit
Ště studium dalšího oboru - nástroje či sólového zpěvu, který se tak stává oborem vedlejším.

Je
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Pololetní a ročníkové
zkoušky

Jednu ze skladeb přednese
uchazeč zpaměti.
Ročníkové zkoušky jsou povinné
ve všech ročnících, pololetní
pouze v 1. roč.:

věta pomalá, jedna rychlá)

- A. Vivaldi: některý
z obtížnějších koncertů
- 1 barokní sonáta (celá)
- 1 soudobá skladba
Doba trvání: 15 min.
V oktávě

Pololetní
a
ročníkové
zkoušky jsou povinné ve
všech
ročnících
kromě
septimy,
kdy
odpadají
- stupnice (v 1. r. 2 dur+2 moll, zkoušky v pololetí:
ve 2. r. 3+3, ve 3. r. 4+4, ve 4. r. - stupnice: 1 dur, 1 moll
5+5)
- 3 etudy
- 2 etudy (též sólová literát.)
Každý student musí veřejně - 2 přednesy (např. 2 věty
vystoupit nejméně jednou za ze
sonáty,
rozdílného
pololetí.
charakteru)

Pololetní a ročníkové zkoušky
jsou
povinné ve všech
ročnících:
- stupnice

- 3 etudy
- 2 přednesy

Maturita

- barokní koncert zpaměti
- 1 skladba raně barokní
- 1 skladba 20. nebo 21. stol.
Doba trvání: 20 min.

- stupnice (5 dur+5 moll)
- 3 etudy
- 1 přednesová skladba

Absolventský koncert

V 6. ročníku

V 6. ročníku:
- 3-4 skladby různých slohových
období

Osnovy pro GJN uvádím níže v nezkrácené verzi. Osnovy pro
konzervatoře ještě nejsou vypracovány (obor byl otevřen poměrně
nedávno).
Všechny učební plány jsou koncipovány velmi stručně, učitelé
v nich uvádějí pouze probírané učivo (stupnice, etudy a
přednesové skladby). Obsah studijních plánů obou konzervatoří je
velmi podobný - v instruktivní literatuře převažují soudobé tituly,
v přednesových skladbách jsou vyrovnaně zastoupena díla starších
epoch i skladby 20. a 21. století. Na Gymnáziu Jana Nerudy je
přednesový repertoár sestavován takřka výhradně ze skladeb
italského a německého vrcholného baroka. Na této instituci také
studenti nemají zvláštní hodiny komorní hry ani hry z listu. Na
konzervatořích je hra z listu shodně dotována jednou hodinou ve
4. ročníku, náplň hodiny se však na těchto školách mírně liší.
Plzeňská konzervatoř klade důraz na hru z partitur, čtení různých
druhů klíčů, pohotové transponování vybraných skladeb nebo
jejich úseků a zvládnutí diminuční techniky. V plánech ostravské
školy se také uvádí nutnost rozvíjet pohotové čtení partů skladeb
od středověku do současnosti, tento repertoár však zahrnuje i
metodické a ansámblové skladby. Náplň předmětu komorní hra se
na konzervatořích příliš neliší. V Plzni je však zařazena od 1.
ročníku, v Ostravě pouze ve 3. ročníku.

Obsah osnov

°bsah učebních plánů

tjcební osnovy na Gymnáziu Jana Nerudy
Přijímací zkoušky do 1. ročníku
Stupnice: do 4 křížků, do 4b, T5 a obraty
Etudy: J. Olejník - Etudy pro sopránovou zobcovou flétnu
M. Klement - Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, od č. 80
Přednesová literatura: jedna rychlá a jedna pomalá věta z barokní sonáty nebo dvě skladby rozdílného
charakteru (pomalá, rychlá).
p

ojetí předmětu
Hra na zobcovou flétnu je hlavním předmětem odborné přípravy studijního zaměření zobcová flétna.
Cílem vyučování je dosažení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na nástroj, aby posluchač po
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absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká praxe, připadně další
studium hry na vysokých školách v zahraničí.
V technické oblasti si musí posluchač nejprve osvojit všechny základní technické postupy: správný
postoj, držení nástroje, správné dýchání, nasazení a ukončení tónu, prstovou techniku atd.
Vyučující postupují podle individuálních studijních plánů, s přihlédnutím na různou vyspělost
studenta. К dosažení cíle doporučujeme tento postup.
Prima
Dechová cvičení, prstová cvičení, nácvik správného nasazení a ukončení tónu.
Stupnice: do 4 křížků a do 4 b, dur, moll + T5 v rychlejším tempu.
Etudy: J. Olejník - Etudy pro sopránovou zobcovou flétnu (výběr)
M. Klement - Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, od č. 80 do konce
Doporučená přednesová literatura: J. Ch. Pepush - šest sonát pro sopránovou zobcovou flétnu
R. Gruber - Píšťalička, výběr českých soudobých skladeb pro sopránovou
zobcovou flétnu a klavír
N. A. Strungk - Suita g moll, Suita d moll
V tomto ročníku je nutno začít s výukou altové zobcové flétny. V případě menších rukou a kratších prstů lze
Použít flétnu sopraninovou. Výuka na oba nástroje (in С a in F) by měla probíhat paralelně.
Nástroj in F
Stupnice: dur do 2 křížků a do 2b
Doporučená literatura: M. Klement - Škola hry na altovou zobcovou flétnu do č. 50
Sekunda
Další rozvoj dechové, prsové a jazykové techniky (TáTá, TáDá, TaTa).
V tomto ročníku je přenesen důraz na výuku altové zobcové flétny.
Stupnice: do 4 křížků a do 4 b, dur a moll + T5
Etudy: J. Olejník - Melodické ozdoby
M. Klement - Škola hry na altovou zobcovou flétnu, č. 50 - 110
P. Cón-1-10
F. J. Giesbert - Schule für die Altblockflöte, od č. 19-40
Doporučená přednesová literatura: R. Valentine - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
J. F. Fischer - Suity
Twenty -one Masque Dances - pro sopránovou zobcovou flétnu
Hudba italského baroka - upravil M. Klement
Igrcie
Pokračování v rozvoji dechové, prstové a artikulační techniky.
Stupnice: všechny durové a mollové + T5
Etudy: M. Klement - Škola hry na altovou zobcovou flétnu, č. 110-140
J. Olejník Etudy pro altovou zobcovou flétnu
P. Cón Etudy pre altovú zobcovú flautu
J. van Eyck Der Fluyten Lust-hof, výběr z prvního dilu
F. J. Giesbert Schule fur die Altblockflöte, do č. 77
Doporučená přednesová literatura: R. Valentine - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
B. Marcello - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
J. Ch. Pepusch - Šest sonát pro altovou zobcovou flétnu
F. M. Veraccini - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
M. Klement - Album soudobých skladeb pro altovou zobcovou flétnu
G. Frescobaldi - Pět canzon
Kvarte
Jalší rozvíjení prstové a jazykové techniky.
Stupnice: všechny durové a mollové + T5, D7 a zm.
Etl
% : J. Olejník - Etudy pro altovou zobcovou flétnu (výběr)
L. Hoffer-v. Winterfeld - Bachstudien
H. U. Staeps - Denní cvičení pro altovou zobcovou flétnu
F. J. Giesbert - Schule fur die Altblockflöte, dokončení
J.
van Eyck - Der Fluyten Lust-hof, výběr
h
°Poručená přednesová literatura: В. Marcello - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
F. M. Veracini - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
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M. Klement - Album soudobých skladeb pro altovou zobcovou flétnu
J. B. Loeillet - Sonáty (výběr)
G. F. Händel - Sonáty (výběr)
R. Woodcock - Koncert G dur
Kvinta

Rozvíjení různých druhů artikulace v rychlejších tempech (legato, non legato, tenuto, staccato).
Seznamování se s tenorovou zobcovou flétnou.
Stupnice: všechny durové, mollové + T5, D7 a zm.
Etudy: H. U. Staeps - Denní cvičení pro altovou zobcovou flétnu
H.-M. Linde - Etudy
G. Braun, J. Fischer - Etüden und Solostücke
F. J. Giesbert - Schule fur die Altblockflöte
Doporučená přednesová literatura: F. M. Veracini - Dvanáct sonát pro altovou zobcovou flétnu
G. Ph. Telemann - Sonáta F dur
A. Vivaldi - Koncert G dur, op. 10, č. 4
G. F. Händel - Sonáty (výběr)
Sexta

Nácvik násobného staccata.
Zdokonalení dechové techniky - začátek a konec tónu bez použití jazyka.
Seznámení se s basovou zobcovou flétnou.
Stupnice: všechny durové, mollové + T5, D7 a zm., zv.
chromatická stupnice
Etudy: H. U. Staeps - Denní cvičení pro altovou zobcovou flétnu
H.-M. Linde - Etudy
G. Braun, J. Fischer-Etüden und Solostücke
F. Brüggen - Pět prstových etud
G. Ph. Telemann - Dvanáct sólových fantazií
doporučená přednesová literatura: G. Ph. Telemann - Metodické sonáty
A. Vivaldi - výběr koncertů z op. 10
J. S. Bach - Flétnové sonáty (výběr)
J. M. Leclair - Sonáty (výběr)
M. Uccellini - Sonáty (výběr)
R. Reihm - Weeds in Ophelias Hair
Septima

Postupné zdokonalování a zrychlování násobného staccata.
Nácvik čtení С klíčů - sopránový, altový, tenorový.
Stupnice: všechny durové, mollové v rychlém tempu, chromatická, celotónová + T5, D7, zm, zv
Etudy: H.-M. Linde-Etudy
G. Braun, J. Fischer - Etüden und Solostücke
G. Ph. Telemann - Dvanáct sólových fantazií
J. S. Bach - Partita pro sólovou altovou zobcovou flétnu
doporučená přednesová literatura: G. Ph. Telemann - Metodické sonáty
A. Vivaldi - výběr koncertů z op. 10
A. Vivaldi - Koncert С dur RV 444
A. Vivaldi - Koncert a moll RV 445
J. S. Bach - Flétnové sonáty (výběr)
A. Ph. Danican - Sonáta d moll
U. Gasser - Seeland
Oktáva
Procvičování čtení všech klíčů.

^upnice: všechny durové, mollové, v rychlém tempu, chromatická, celotónová + T5, D7, zm., zv.
Etudy: H.-M. Linde - Etudy
G. Braun J. Fischer - Etüden und Solostücke
G. Ph. Telemann - Dvanáct sólových fantazií
J. S. Bach - Partita pro sólovou altovou zobcovou flétnu
N
0
Poručená přednesová literatura: G. Ph. Telemann - Metodické sonáty
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A. Vivaldi - výběr koncertů z op. 10
A. Vivaldi - Koncert с moll RV 441
A. Vivaldi - Koncert С dur RV 443
G. Ph. Telemann - Sonáta f moll
J. S. Bach - Flétnové sonáty
Maturitní zkouška: A. Vivaldi - některý z obtížnějších koncertů
Barokní sonáta - celá
Jedna soudobá skladba
Pololetní a závěrečná zkouška musí obsahovat stupnice, etudy a přednesové skladby různého charakteru
odpovídající úrovni doporučované látky jednotlivých ročníků.

Učitelé
Konzervatoř Plzeň

Konzervatoř Ostrava

Odborné vzdělám

• Hamburg, Hochschule für
Musik und Theater Hamburg
(obor zobcová flétna)
• Bremen, Hochschule für
Musik und darstellende Kunst
Bremen (obor traverso)
• Konzervatoř Plzeň (obor
příčná flétna)

p

učitelka
na
plzeňské
konzervatoři - 4 roky
• učitelka na ZUŠ - 7 let
(Německo), 3 roky (Plzeň)

• 2001, Londýn, Licentiate of the • Pedagogická fakulta UK
Royal Schools of Music (pedag. (obor
sbormistrovství
diplom)
hudební výchova)
• 1997-2000, Linz, Brucknerova • Kurzy u zahraničních lektorů
konzervatoř (obor hra na zobe. (T. van Baarsel, R. Bakker)
fl. ve třídě prof. Carin van
Heerden)
• 1994, Londýn, Royal Academy
of Music (stáž ve třídě zobe. fl.
prof. Petera Holtslaga)
• 1990-2000 účast a konzultace
na kursech a seminářích (např.
kursy P. Leenhoutse,
W.
Hazelzeta, R. Kanji, N. Hadden,
P. Holtslaga)
1986-1991,
Praha,
Přírodovědecká fakulta UK
(absolutorium
oboru
užitá
geofyzika)
od září 2004 Janáčkova • učitel na Konzervatoři J.
konzervatoř v Ostravě
Ježka - 3 roky
• od r. 1997 hlavní lektor a • učitel na GJN - 9 let
organizátor První víkendové • učitel na ZUŠ - 13 let
školy hry na zobcovou flétnu
• od r. 1994 ředitel, lektor a
organizátor Letní školy staré
hudby v Prachaticích (Bechyni)
• 1995-1996 učitel v ZUŠ Praha
8-Ďáblice
• 1995-1997 učitel v Týnské
škole, Praha
18 hodin
9 hodin

eda;gogická praxe

Pracovní úvazek na

pracovní
úvazky

21 hodin
učitelka na ZUŠ

• lektor hry na zobcovou fl. na
Pedagogické
f.
Univerzity
Palackého v Olomouci
• hlavní lektor a organizátor
První víkendové školy hry na
zobcovou flétnu
• ředitel a lektor Letní školy
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Gymnázium Jana Nerudy

• učitel na Konzervatoři J.
Ježka

Vlastní umělecká
činnost

staré hudby v Prachaticích
• lektor řady dalších seminářů
pro učitele ZUŠ po celé ČR
• koncertní činnost s vlastním • spolupráce s řadou komorních •
sbormistr
ženského
souborem Ensemble Accento
ansámblů a orchestrů, např.: komorního sboru Collegium
Concort,
Duodena Pro Can tare
• spolupráce na koncertech a Michael
nahrávkách s řadou dalších Cantitans, Capeila Rudolphina, • sbormistr smíšeného sboru
souborů, např. Collegium Collegium Quodlibet J. Stivína, Schola
v kostele
U
Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Musica salutaris, Nejsvětějšího Salvátora
Musica Florea, Ensemble Talichův komorní orchestr
• nahrávky CD - např. Kryštof
Inegale
Harant - Missa; Songs of the
Sephardic Jews; Vejvanovský
Rittler, Biber

1.2.3.2 Konzervatoř Plzeň

Zápisy pozorování
^atum: 1. 2. 2007 - 5 vyučovacích hodin
Utodrna
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 1 (studentka 4. ročníku)
—

—

—

Páže
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice

F dur, d moll

1 Zvuk. tóa dech
Studentka má drobné obtíže při hře
vyšších tónů Žákyně si problém sama
uvědomuje a snaží se odstranit nežádoucí
napětí v koutcích rtů.

1. Zvuk. tón. dech
Učitelka studentce radí jak dosáhnout
větší tónové znělosti: koutky rtů mají
směřovat dopředu, je třeba povolit bradu,
cítit vzduch pod spodním rtem, odlehčit
tónovou řadu, nahoře mírně zpomalit.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka
nemá
к prstové
technice
studentky žádné výhrady.
3. Artikulace
Učitelka studentku vybízí к obměnám
artikulace: t-d-d-t, t-r-r-t, d-r-r-d, d-t-d-d,
d-t-r-d.

Akordy

2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Studentka má dobře upevněné základní
hráčské návyky.
3. Artikulace
Obě stupnice žákyně hraje artikulovaně i
legato nejprve v pomalém tempu, potom
rychle. Artikulační obměny jí nečiní
potíže. Tón je kulatý, nosný.
4 Technika hrv
Studentka
hraje durovou
stupnici
v různých variacích - kvartové a kvintové
postupy - viz M.Zimmermann: Die
Altblockjlöte, Band 2.
Mollovou
stupnici harmonickou
a
melodickou hraje v pomalejším tempu
přes celý flétnový rozsah, artikulovaně,
legato, i v různých variacích. Poté zahraje
stupnici v menším rozsahu v rychlém
tempu. Po stupnicích následuje hra
kvintakordu ve velkém rozkladu.
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4. Technika hry
Profesorka připomíná, že stupnice je třeba
cvičit v celém rozsahu flétny, až
к nejvyšším tónům. Vybízí studentku
к velmi živému tempu a zadává stupnici
na další hodinu: g moll.

Etudy

N. Bousquet: 36 1. Zvuk. tón, dech
Etudes, díl 3. (č. Studentka dobře pracuje s dechem, takže
se jí dobře ozývají i obtížně hratelné
25)
vysoké tóny, při nichž je nutné zakrývat
spodní tónový otvor opřením o nohu (fis 3
,a3).
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně má dobře uvolněné prsty.
3. Artikulace
V etudě se nevyskytly žádné potíže
s artikulaci.

1. Zvuk, tón dech
Vyučující chce, aby studentka akcenty
tvořila více dechem než jazykem.
Upozorňuje na nejistou intonaci tónu a3 při jeho tvoření je nutná dobrá dechová
opora.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

S.
Thomass: 1. Zvuk. tón dech
Studentka dobře pracuje s dechem i při
Bagatela č. 2
hře glissanda, sputata, frulata.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Studentka při hře sedí.
3. Artikulace
Artikulace je přesná.
4 Technika hrv
Žákyně hraje velice rytmicky, bez
technických problémů.

1. Zvuk. tón. dech
Studentka by měla některá glissanda hrát
pomaleji - šetřit dechem.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétny

3. Artikulace
Na některých místech by studentka mohla
zvolit jinou artikulaci (místo t-d jemnější
t-r).
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Na začátku studentka mírně kolísá Vyučující studentku po několika taktech
v tempu. Pasáž s repetovanými tóny je zastaví kvůli nerytmickému hraní. Další
nevyrovnaná.
přerušení je kvůli nesprávným akcentům,
na některých by se mohlo i zavibrovat.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně je muzikální, snaží se etudy hrát Učitelka vyzdvihuje nutnost přesnější
jako uměleckou skladbu.
interpretace některých výrazových prvků
- akcenty, vysoké tóny.

Přednes

5. Výraz

3. Artikulace
4. Technika hrv
Podle učitelky je výhodnější hrát
technicky obtížné místo zpaměti, hráč se
tak může lépe soustředit na technický
problém.
5. Výraz
Učitelka svou žákyni nabádá к ještě
většímu odlišení zvukových barev.

Přednes je velmi živý, barevně bohatý.
1. Zvuk. tón dech

A.
Vivaldi:
Koncert С dur

1 Zvuk. tón dech
Prstová technika žákyně je bezproblémová
velmiflétně.
dobře zvládá přechod
iStudentka
na sopraninové
z altové
flétny na sopraninovou a stím
3.
Artikulace
spojené odlišné zacházení s dechem.
? Prstová technika, Dostoi, držení flétnv
Artikulace je přesná a jemná.

4 Technika hry
Žákyně hraje 1. a 2. větu zpaměti. V 1.
větě má menší problém s hrou skupinek
šestnáctinových not. 2. větu hraje velmi
procítěně, se zavřenýma očima. Poslední
větu ještě studentka neumí zpaměti,
problémy jí zatím dělá i rychlé tempo.
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2. Prstová technika, oostoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka
doporučuje
procvičovat
artikulaci rytmicky obtížného místa na
jednom tónu a potom na hře kvintakordů.
4. Technika hrv
Učitelka
podotýká,
že
v rychlých
šestnáctinových skocích je třeba „udržet"
vrchní tóny a pro spodní tóny si jenom
„sáhnout". Učitelka dává studentce další
užitečné rady jak zvládnout technicky
náročná místa. Jde o návody spíše
psychologického charakteru: nemyslet na

prsty, ale na dech, na konci rychlých
šestnáctinových pasáží jakoby zpomalit nedojde tak ke „smazání" posledních not
ve skupince.
5. Výraz
5. Výraz
Podání studentky je jisté a přesvědčivé: 1. Vyučující studentce připomíná, že ve 2.
věta je působivá svým italským větě může více využívat agogických
temperamentem,
2. věta
zpěvným změn.
podáním.

Celkový doiem
Studentka na pokyny své učitelky reaguje
velmi pohotově, sama si uvědomuje
některé nedostatky a snaží seje odstranit.

Sociální chování učitele
Učitelka je energická, její připomínky jsou
věcné a jasné, ale žákyni příliš nehodnotí.
Učitelka ani v závěru hodiny neshrne
případné pokroky či nedostatky v projevu
žákyně, což může mít negativní dopad na
její celkovou motivaci.

2jiodina
Hodina hry z listu a improvizace, 45 min.
Tato hodina je skupinová (2 žáci), dnes je však na hodině přítomna pouze jedna studentka
(Student 1).
Činnost učitele

Činnost žáka

Fáze
.hodiny

Obsah učiva

Improvizace

A.
Bruneiii: i Zvuk, tón. dech
Studentka velmi dobře ovládá hru na
Diminuce
renesanční typ flétny, její tón zní plně a
sytě.
7 Prstová technika. Dostoj. držení flétnv
Prstová technika studentky je i na
renesanční flétně bezproblémová.
3 Artikulace
Artikulace působí lehce i v rychlých
pasážích,
i Technika hrv
Studentka hraje vypsané dtminuce tématu
nejprve v F dur a potom totéž v G dur.
Variace už zná, hraje téměř zpaměti a
pohotově transponuje vybraná místa
skladeb.

1. Zvuk. tón, dech
Učitelka hraje na klavír harmonický
doprovod, přitom žákyni nabádá к šetření
dechem а к pravidelným nádechům.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka využívá skladby jako podkladu
pro různá další cvičení:
a) Vybere z tématu jeden interval - velkou
tercii (e - c), kterou má studentka různými
způsoby ozdobit.
b) Profesorka hraje na flétnu různé krátké
diminuce, které studentka podle sluchu
opakuje.
c) Jakými způsoby můžeme vyplnit tercii?
5. Výraz
5. Výraz
Učitelka
chce, aby žákyně diminuce ještě
Skladba působí lehkým, hravým dojmem.
více vylehčila. Upozorňuje, že je to
Ze studentčina přednesu je cítit radost ze
výborná příprava na hru raně barokních
hry.
skladeb, v nichž se schopnost vytvářet
diminuce
předpokládá.
Vyučující
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doporučuje, aby studentka tyto diminuce
chápala jako rytmické a intervalové
modely a příležitostně je v určitých
skladbách použila.

1 Zvuk. tón. dech
Studentka skladbu přednáší plným a
znělým tónem.
2 Prstová technika, Dostoi, držení flétnv
V allegru je místo, které žákyně ještě nemá
plně zvládnuté.
3. Artikulace
Ani v jedné větě se nevyskytly problémy
s artikulaci.
4 Technika hrv
V allegru jsou místa, která žákyni ještě
činí potíže. Jedná se o diminuce, které
sama vytvořila a nemá je tudíž ještě
technicky „usazené".
5. Výraz
Studentka si do obou vět sama připravila
diminuce. Nemá je zapsané v notách a její
hra působí přirozeně invenčně, zvláště ve
volné větě. Diminuce v allegru jsou
jednodušší, jejich přednes je ještě občas
mírně těžkopádný.

1. Zvuk. tón dech
Vyučující doprovází žákyni na klavír,
к dechové technice nemá připomínky.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

Hra z listu J. S. Bach: 1 Zvuk. tón, dech
Studentka má menší potíže s nádechy, při
Braniborský
koncert č. 2 ( 1. hře z listu zapomíná na tónovou znělost.
věta)

1. Zvuk. tón dech
Učitelka hraje na flétnu z partitury
společně se žákyní, plynule přechází
z jednoho partu do druhého Podotýká, že
skladba je pro flétnu náročná kvůli
neobvyklé
kombinaci
nástrojů
v concertinu (trubka, housle, hoboj).
Flétna se vedle těchto nástrojů obtížně
prosazuje a je proto nezbytné snažit se o
co nejznělejší tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
К občasným
nedostatkům
v prstové
technice se učitelka téměř nevyjadřuje,
považuje je při hře z listu za přirozené.
3. Artikulace
Vyučující hru na některých místech
přerušuje a vyjadřuje se к artikulačním
problémům: v částech tutti tóny spíše
oddělovat a zkracovat je (pomůže to
zvukovému odlišení flétny od ostatních
nástrojů).
4. Technika hrv
Učitelka se u technických problémů
nezastavuje, jde jí o plynulé a pohotové
přehrání celé věty.

G. B. Fontana:
Sonata III
Adagio,
Allegro

j Prstová technika, Dostoi, držení flétnv
V šestnáctinových bězích má studentka
občas problémy s prstovou technikou, což
je při hře z listu pochopitelné.
3 Artikulace
V rychlých pasážích je artikulace mírně
nepřesná a tvrdá.

4 Technika hry
I přes drobné technické obtíže, které jsou
dány neznalostí skladby, je studentka
velmi pohotová a v zápisu se dobře
orientuje.
5. Výraz
Zpočátku se žákyně soustřeďuje jen na
pokud možno přesné hraní not, po chvíli je
již schopna reagovat na připomínky své
učitelky, týkající se přednesu.
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3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka diminuce v podstatě schvaluje,
nabádá však žákyni, aby nezapomínala na
vnímání harmonického průběhu skladby.
5. Výraz
К první větě učitelka nemá připomínky.
V allegru však varuje před složitějším
zdobením melodie. Skladba pak působí
těžkopádně.

5. Výraz
Učitelka opakovaně upozorňuje na nutnost
plného zvuku, zvláště v sólových částech.
V závěru hodiny studentku chválí za
pohotové čtení z listu.

Celkový doiem
Žákyně je velmi tvořivá zejména při hře
vlastních
diminucí.
Její
kreativitě
napomáhá i to, že její hra je na velmi
dobré technické úrovni. Při hře z hstu
prokazuje velkou pohotovost.

Sociální chování učitele
Učitelka se žákyni po celou vyučovací
hodinu intenzivně věnuje. К nedostatkům
se ihned vyjadřuje, své připomínky jasně
formuluje. Poněkud však zapomíná na
hodnocení pozitivních stránek studentčina
projevu. Za celou dobu dvouhodinové
výuky (nejprve sólová hra, potom hra
z listu a improvizace) žákyni pochválila
jen jednou.

iLhodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 2 (studentka 2. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice,
akordy__
Etudy

Přednes

Obsah učiva

A. Wehlte: 10
metodických
etud pro dvě
zobcové flétny
(č. 3)
W. Bremer: 10
etud (č. 9)

G.
Ph.
Telemann:
Fantazie č. 11

Činnost učitele

Činnost žáka

Profesorka
hru
stupnic
výjimečně
vynechala.
1. Zvuk, tón. dech
1. Zvuk, tón, dech
Tóny ve spodní poloze jsou neznělé. Hra Učitelka doporučuje vhodnější rozmístění
dvou fléten je zvukově nevyrovnaná, nádechů.
přednes učitelky je o poznám znělejší.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně hraje v uvolněném postoji, prstová Učitelka připomíná nutný pohyb zápěstím
technika je na dobré úrovni.
při hře tónů fis1, gis1 (s půldírkou).
3. Artikulace
3. Artikulace
Přestože se žákyně snaží o přesnou К artikulaci se učitelka nevyjadřuje.
artikulaci, nemá ji ještě zcela zvládnutou.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Studentce se příliš nedaří pasáže ve spodní Vyučující žádá lepší provedení glissanda
poloze. Nepřesnost ve hře rychlých (pomalejší průběh).
stupnicových chodů má souvislost s Zadání na příští hodinu: etudy cis moll, gis
nedostatečnou
dechovou
oporou. moll.
Studentka však dobře zvládá moderní
techniky.
1. Zvuk. tón. dech
1. Zvuk. tón. dech
Problémy s malou nosností tónu v hlubších Učitelka má drobné připomínky к lepšímu
polohách, které se vyskytly při hraní etud, rozvržení nádechů.
se projevují i v Telemannově Fantazii.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Žákyně skladbu teprve začíná studovat, Učitelka žákyni po několika taktech
složitější prstové kombinace jí tedy ještě zastavuje a upozorňuje ji na nevhodný
postoj při hře; měla by mírně podsadit
dělají potíže.
pánev a nepatrně pokrčit kolena - pérovat.
Poté nechává žákyni přehrát celou fantazii
navzdory chybám a drobným rytmickým
nepřesnostem.
3. Artikulace
3. Artikulace
V rychlých větách studentka ještě nemá
artikulaci promyšlenou.
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4. Technika hry
Žákyně má v rychlých větách určité
technické problémy (hra rozložených
akordů, časté střídám poloh).

5. Výraz
Kvůli technickým obtížím se studentka
v rychlých větách zatím nesnaží o
umělecký výraz. Z volných vět je však již
cítit velké emocionální zaujetí. Melodii ve
střední části - adagiu - vhodně vyzdobila.

4. Technika hrv
Učitelka
má
připomínky
zejména
к poslední větě, v níž se nesmí „utíkat",
к dodržení pomlk pomůže cvičné klepání
volného prstu do flétny. I v rychlých
větách je třeba dbát na intonaci - pro
závěrečný tón a2, který má zaznít v pianu,
žákyně musí použít jiný hmat.
5. Výraz
V první rychlé větě by se rychlé
šestnáctinové skoky měly interpretovat
uvolněně, „swingově". Nápadná pomlka
by měla představovat úlek, pomohl by
větší, dokonce i hlasitý nádech. Učitelka
podotýká, že uprostřed věty nelze zpomalit
dvakrát brzy za sebou. Doporučuje žákyni,
ať si postupně vyzkouší zpomalení na
obou místech a pak ať se rozhodne pro
lepší variantu. Spojovací adagio by mělo
být interpretováno pomaleji a rozvolněněji.

M.
Lavista: 1. Zvuk. tón. dech
Skladba je určena pro sólovou tenorovou
Ofrenda
flétnu. Zvuk je při hře v různých polohách
mnohem vyrovnanější než v předchozích
skladbách.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétnv
Studentka při hře sedí, její prstová
technika je bezproblémová.
3. Artikulace
Žákyně často střídá různé druhy artikulace,
tak jak to skladba vyžaduje.
4. Technika hrv
Studentka zvládá velmi dobře i technicky
náročné pasáže.

1. Zvuk. tón dech
Učitelka si nechává přehrát celou skladbu,
к zvukové stránce se nevyjadřuje.

Celkový doiem
Studentka
působí
klidným,
spíše
uzavřeným dojmem. Na učitelčiny pokyny
reaguje velmi dobře. Pokud skladbu
zvládne po technické stránce, je schopna
vložit do své hry i velkou emocionalito.

Sociální chování učitele
Učitelka se nejvíce vyjadřuje к technickým
a výrazovým problémům. Svým živým
projevem se snaží žákyni přimět к většímu
zaujetí a aktivitě.

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka má několik poznámek к přesnější
artikulaci.
4. Technika hrv
V notovém zápisu sice není přesné taktové
označení, ale skladba přesto musí být
rytmicky přesně zahraná.
5. Výraz
5. Výraz
I když se studentka snaží o výrazný a Učitelka má připomínky к tempu a výrazu:
plastický projev, skladbě by prospěl větší skladba by měla být volnější a působit
zamyšleně.
klid, aby mohla vyniknou její závažnost.
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hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 3 (studentka 5. ročníku)
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost učitele

Činnost žáka

Stupnice,
akordj_

Etudy

Přednes

1. Zvuk. tóa dech
1. Zvuk. tón dech
Studentka hraje na altovou zobcovou
flétnu renesančního typu. Její tón je nosný
a sytý.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Prsty jsou uvolněné a pružné, celkový
postoj žákyně
svědčí
o
velkém
soustředění.
3. Artikulace
3. Artikulace
Učitelka žákyni předkládá jinou možnost
Artikulace je velmi pečlivá a přesná.
artikulace - místo t-d jemnější t-r.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Žákyně hraje technicky náročné pasáže
1. Zvuk, tóa dech
Zvuk. tón.
dech
klidem.
C. da Rore: s1 vnitřním
„Ancor che col Studentka má dobře posazený dech. Její Učitelka hraje na klavír základní
tón je příjemně znělý.
harmonické schéma. Ke zvukové stránce
partire"
nemá žádné připomínky.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Prstová
technika
žákyně
je Učitelka podotýká, že pocit uvolněnosti
prstů je nutné udržet až do konce skladby.
bezproblémová.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je přesná a ostrá.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Žákyně nemá se skladbou žádné technické Vyučující není zcela spokojena s intonační
čistotou - u crescenda na dlouhém tónu je
problémy.
třeba postupně přidávat ještě jeden prst,
aby tón nebyl vysoko.
5. Výraz
5. Výraz
Jednotlivé diminuce na melodii starého Učitelka má několik připomínek: místo
madrigalu hraje studentka soustředěně a častého používání messa di voce na
přitom uvolněně. Její podání působí velice dlouhých tónech zkusit prstové vibráto,
stylově (typicky renesanční ozdoby hraje dlouhý tón e2 ozdobit dechovým vibrátem
s velkou samozřejmostí).
a jemně ho ukončit v decrescendu.

Virgiliani:
Ricercari

M. Ishii: Black 1 Zvuk. tóa dech
1. věta je určena pro sólistu se dvěma
Intention
sopránovými
zobcovými
flétnami.
(1. a 2. věta)
Studentka drží v každé ruce jednu flétnu,
velmi dobře zvládá i dechově náročné
dvouhlasé pasáže hrané na obě flétny
současně. Potíže jí nedělá ani následná hra
na tenorovou flétnu (2. věta).
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Hra na dvě sopránové flétny současně jde
žákyni velmi snadno.
3. Artikulace
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1. Zvuk, tóa dech
Učitelka oceňuje dobrou přípravu žákyně.
Připomíná, že při zpívání do flétny je
nutné více uvolnit krční svaly.

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Vyučující žákyni nabádá к plynulejší hře,
střídání hry na jednu a na dvě flétny musí
lehce navazovat.
3. Artikulace

Artikulace je zřetelná i v krajních
polohách nástroje.
4. Technika hrv
Studentka
dokazuje,
že
všechny
předepsané moderní techniky, včetně
zpívání do flétny, velmi dobře ovládá.
5. Výraz
Studentka ve své interpretaci vychází
z kontrastního pojetí vět: první část
rustikální, druhá část kontemplativní.
Takto pojatý přednes vyznívá velmi
přesvědčivě.

Celkový doiem
Studentka působí klidným, vážným a
soustředěným dojmem. Je na velmi dobré
technické úrovni a může se proto zcela
soustředit na uměleckou stránku přednesu.
Její hra je velmi kultivovaná.

4. Technika hrv
Se hrou moderních technik je učitelka
velmi spokojena.
5. Výraz
Učitelka poznamenává, že 1. věta i přes
svůj živý charakter nesmí působit
uspěchaně.

Sociální chování učitele
Učitelka pracovala s žákyní po celou
hodinu velmi intenzivně. Jednala s ní jako
s rovnocenným
partnerem,
svoji
spokojenost se studentčiným přístupem
dvakrát slovně ocenila.

5. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 4 (studentka 3. ročníku)
Činnost učitele

Fáze
.hodiny

Obsah učiva

stupnice,
akordy

1. Zvuk, tón, dech
Žákyně pracuje špatně s dechem, její tón je
neznělý.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Kvůli obtížnému hraní tónů fis3 a a3
studentka při hře sedí. Přílišné zvedání
prstů vede к nesouladu s artikulaci
(studentka nasazuje tón, aniž by měla
připravený správný hmat).
3. Artikulace
Artikulace je velmi nepřesná (příliš velký
pohyb jazyka).
4. Technika hrv
Studentka hraje durovou stupnici různými
způsoby:
portato,
legato,
nakonec
v terciových variacích (viz Zimmermann:
Die Altblockflöte, Band 2). Poté následuje
hra kvintakordu v malém i velkém
rozkladu
a
septakord.
Podobným
způsobem žákyně hraje i mollovou
stupnici harmonickou a melodickou. Pro
hru všech stupme volí studentka střední
tempo.
Studentka si etudy zapomněla.
G.
Ph. 1. Zvuk. tón dech
Studentka hraje tuto skladbu na hodině
Telemann:

Etudy
p

rednes

Činnost žáka

С dur, a moll
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1. Zvuk, tón dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka ukazuje žákyni, jak má
pohybovat s flétnou při hře tónů fis3 a a3.

3. Artikulace
Vyučující žákyni nabádá к přesnější
artikulaci.
4. Technika hrv
Učitelka není spokojena s intonací, a to
zejména v kvintakordech. Říká studentce,
že skoky ve velkém rozkladu je třeba
intonačně a zvukově vyrovnat.
Na příští hodinu zadává stupnici e moll.

1. Zvuk, tón. dech

Fantazie č. 3

poprvé. Opět má potíže s dechem a
nosností tónu.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Velké pohyby s nástrojem během hiy
nejsou v souladu s charakterem skladby, a
proto působí rušivě.
3. Artikulace
Ledabylá artikulace not v rychlých větách
znemožňuje rychlejší tempo.

4. Technika hry
Vyšlo najevo, že si žákyně celou Fantazii
sama transponovala z originální verze pro
příčnou flétnu (z h moll do d moll) a hraje
ji z tohoto přepisu. Stupnicové chody a
rozklady v rychlých větách činí studentce
velké potíže.

5. Vyraz
Studentka
provádí
pomalé
věty
metronomicky přesně, hudbě chybí výraz.
Krátké spojovací largo hraje přesně podle
zápisu, melodii nezdobí. Na výzvu své
učitelky, aby zkusila nějaké diminuce,
nereaguje.

J. S. Bach: 1 Zvuk, tón, dech
V adagiu má žákyně potíže s dechem,
Sonáta F dur
zvuk je nevyrovnaný.
(1. a 2. věta)
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Nepřesné střídání tónů v legatu je
slyšitelné. Způsobuje ho přílišné zvedám
prstů.
3. Artikulace
Studentka má opět artikulační potíže,
zejména v allegru.
4 Technika hry
Všechny ozdoby v 1. větě hraje žákyně
mírně nerytmicky. Na allegro už nezbývá
moc času, studentka je stihne jednou
zahrát. I zde jsou patrné technické
nedostatky.
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2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka žákyni vede к lehčím pohybům
prstů v rychlých pasážích.
3. Artikulace
Rychlé pasáže je nutno lépe artikulovat,
nehrát všechny noty stejně dlouze, např.
zkusit prodloužit pouze první dvě noty
v rozložených akordech, ostatní hrát krátce
a lehce.
4. Technika hry
Učitelka se nejdříve zaměřuje na technické
problémy
poslední
věty:
Vytvářet
crescendo při klesavé melodii je velmi
těžké („Zahraj si nejprve melodické tóny a
na ně se potom zaměř"). Radí studentce
jak hrát další obtížná místa - s nadhledem,
s pocitem lehkosti. Vyskytuje-li se v
převážně hluboké poloze ojedinělý vysoký
tón, snažíme se jej co nejvíce spojit
s předchozím tónem. Vyučující chce, aby
žákyně zkusila nějaké diminuce. Když
studentka odmítá, dále už nenaléhá.
Zazlívá jí však neochotu naučit se
pohotově transponovat a dodává, že příští
rok už to bude mít povinné. Opravuje
žákyni několik chyb, jichž se při přepisu
dopustila.
5. Výraz
Poslední větu je třeba cítit ve větších
frázích, „nesekat ji". Učitelka pro srovnání
předvádí nejprve přednes žákyně a potom
pojetí, jaké by si představovala ona sama:
pomalou první část nesmíme hrát
s vědomím
obtížnosti
následujícího
vivace. Na konci věty je pauza, ze které
musí čišet napětí. Nádech před 2. větou vivace - je třeba provést již v tempu této
věty.

1. Zvuk, tón, dech

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka žákyni předvádí jak hrát pasáže
v legátu (cvičit po jednotlivých tónových
spojích).
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka upozorňuje, že vypsané ozdoby je
třeba hrát přesně a lehce a nepospíchat na
nich. Když studentka nereaguje, vytkne jí
to: „To neděláš kvůli mně ale kvůli sobě."
Dále chce, aby žákyně určila, co jsou
hlavní tóny a co ozdoby.

5. Výraz
5. Výraz
Studentka se příliš nesnaží porozumět Vyučující studentce radí jak zvolit správné
výrazu skladby. Adagio necítí ve větších tempo: ještě než začne, musí si tempo
představit a přesně začít (předvádí).
frázích.
Allegro je třeba hrát naprosto přesně,
dodržet čtvrťové hodnoty na začátku
tématu. Profesorka hodinu uzavírá stím,
že příště se na tuto část podrobněji zaměří.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Žákyně po celou hodinu působí Učitelka se marně snažila překonat
nezúčastněným dojmem a na učitelčiny apatický postoj žákyně. Když studentka na
pokyny nereagovala, několikrát jí to
připomínky nereaguje.
vytkla.
Hodinu
však
zakončila
v optimistickém duchu.

Datum: 12. 4. 2007 - 3 vyučovací hodiny
Uiodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 3 (studentka 5. ročníku)
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
akordy

A dur, a moll

1. Zvuk. tón. dech
Tón je znělý, avšak ve vysokých polohách
trochu dyšný. Studentka hraje stupnice
v celém flétnovém rozsahu ve středně
rychlém tempu, poté v jedné oktávě ve
velmi rychlém tempu.
2 Prstová technika, postoj, držení flétnv
Žákyně při hře sedí, její prstová technika
je velmi přesná.
3. Artikulace
Žákyně hraje stupnice non legato a legato.

1. Zvuk. tón dech
Učitelka chce, aby studentka hrála stejně
zněle při nasazováni jako při legatu. Pro
lepší vyznění vysokých tónů je vhodnější
hrát je hodně dlouze.

4. Technika hrv
Studentka hraje stupnici i akordy (malý a
velký rozklad tónického kvintakordu) non
legato i legato. Její hra je na velmi dobré
technické úrovni.

Etudy

J. S. Bach: 1 Zvuk. tón dech
Suity
pro Na konci dlouhých frází má žákyně potíže
violoncello
s dechem.
(výběr)
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2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka se zaměřuje na procvičení
artikulace - žákyně má celou stupnici
zahrát na jednom tónu na artikulaci t-d~.
Tento způsob učitelka doporučuje používat
i
při
nácviku
obtížných
míst
v přednesových skladbách.
4. Technika hrv
Učitelka žákyni nabádá к větší uvolněnosti
při hře, zejména ve vysokých polohách.
Není spokojena s kvalitou tónu f 3 - žákyně
má zkoušet různé způsoby vázání s jinými
tóny.
Zadání na příště: В dur, b moll
1. Zvuk, tón dech
Učitelka
doporučuje
nádechy
na
vhodnějších
místech
(předvádí).
К překonání pocitu nedostatku dechu
pomáhá včasná příprava na nádech.
Učitelce se líbí zvuková barva na začátku

skladby, ale není spokojena s vysokými
tóny („Tón je příliš uzavřený, musíš
uvolnit tváře a hrát skoro bez nasazení.")
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně hraje vestoje, má výrazně Učitelka žákyni předvádí, jak se má
zvednuté lokty, její prstová technika je uvolnit v kyčlích a jak se nadechovat
však velmi dobrá.
hlavně do zad.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je jemná a přesná.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně velice pohotově transponuje Učitelka již se žákyní přehrála všechny
z basového klíče, nemá potíže ani etudy a hraje s ní některé Bachovy
s technikou hry.
violoncellové suity jako technická cvičení.
Má poznámky к interpretaci dvojhmatů
uvedených v zápisu - žákyně musí správně
odhadnout, kteiý tón zahrát.
Přednes

W.
Michel: 1. Zvuk, tón, dech
Žákyně dobře zvládá dechovou náročnost
Gedämpfte
skladby.
Schwinkung
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Studentka hraje vestoje, její držení nástroje
a prstová technika jsou bezchybné.
3. Artikulace
Žákyně se snaží o uplatnění různých druhů
artikulace, někdy jsou nasazení nepřesná a
nekonkrétní.
4. Technika hrv
Náročnou hru flažoletů zvládá žákyně
velmi dobře.
5. Výraz
Žákyně dokáže dát skladbě přesvědčivý
výraz - skladba působí snově a tajemně.

1. Zvuk. tón. dech
Učitelka znovu upozorňuje na nutnost
kvalitních nádechů - do zad.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

Celkový doiem
Žákyně si při hře počíná velmi
profesionálně. Je klidná a soustředěná. Její
hra je na vysoké technické i umělecké
úrovni.

Sociální chování učitele
Učitelka je spokojená s výkony studentky,
přesto ji upozorňuje na nedostatky a snaží
seji přimět к ještě lepšímu výkonu.

3. Artikulace
Učitelka
se
studentkou
procvičuje
artikulaci na jednom tónu - t-r; d-r.
4. Technika hrv
Učitelka žákyni chválí hru flažoletů.
5. Výraz
Učitelka oceňuje
zvukovou barvou.

práci

žákyně

se

2jiodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 2 (studentka 2. ročníku)
báze
bodinv

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

stupnice,

G dur, ais moll

1 Zvuk. tón, dech
Žákyně má pěkný, plný tón.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně hraje vestoje, dobře zvládá i hru
tónů se zakrytím spodního otvoru
(kolenové hmaty).
3. Artikulace
Artikulace je v rychlejším tempu nepřesná
a nezřetelná.

l. Zvuk. tón, dech

akordy
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2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka chce, aby žákyně zahrála stupnici
v pomalejším
tempu,
kvůli
lepší
koordinaci prstů a nohy při hraní fis3.
3. Artikulace
Pokud je artikulace nepřesná, musí
studentka zvolit pomalejší tempo.

Etudy

Přednes

4. Technika hrv
Stupnici G diu hraje žákyně non legato,
legato a v různých variacích (viz
Zimmermann: Die Altblockflöte Band 2).
Stupnici ais moll a tónický kvintakord
hraje pouze non legato a legato v pomalém
tempu.
H.-M.
Linde: 1. Zvuk, tón. dech
Žákyně má špatně promyšlené nádechy Blockflötenvirtuoz (č. 5, 6) potíže s dechem se odrážejí na kvalitě
tónu.
2 Prstová technika, postoi, drženi flétnv
Legatové spoje některých tónů nejsou
kvalitní - žákyně příliš zvedá prsty.
3. Artikulace
Žákyně se snaží o přesnou artikulaci.
4. Technika hry
Žákyně má občas potíže s udržením tempa
a s rytmickou přesností.

A.
Vivaldi: 1 Zvuk. tón. dech
Koncert D dur Žákyně hraje na sopraninovou flétnu, tón
„11 Cardellino" je sytý, plný.
(2. a 3. věta)
2 Prstová technika. Dostoi, držení flétnv
2. větu má žákyně výborně zvládnutou, ve
3. větě jí dělají některé tónové spoje potíže
(„líné"prsty v rychlých postupech tónů e2
-W-g2).

4. Technika hry
Stupnici G dur má žákyně zahrát v celém
flétnovém rozsahu ve středním tempu a
potom pouze do e3 ve velmi rychlém
tempu. Stupnici ais moll má ještě cvičit
v pomalém tempu.
1. Zvuk, tón. dech
Učitelka žákyni opravuje nádechy a
upozorňuje ji, že první nádech musí být
pomalý.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelce se nelíbí legatové spojení g3 - d J .
Studentka je musí cvičit zvlášť.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Studentka musí doma cvičit etudy
s metronomem. Učitelka se žákyní probírá
provedení decrescenda - tón e3 má začít
s velkým vibratem, potom ubírat dech a
zároveň více odkrývat palcovou dírku.
Na příště učitelka zadává jednu
z Bousquetových etud a vysvětluje žákyni
okolnosti vzniku této sbírky etud a nutnost
hrát skladbu s ohledem na dobu jejího
vzniku (počátek 19. století).
1. Zvuk, tón dech
Učitelce se nelíbí znění tónů a2 - e 3 a
zjišťuje, že je to způsobeno nástrojem.
Zabývá se i intonací tónů h2 - e2: „Víš, že
máš na nástroji e nízko, musíš tedy trochu
snížit i „A"
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
К procvičení prstové techniky učitelka radí
přehrát si rychlé pasáže jen „nasucho", bez
foukání. Vyjadřuje se i к tónovému spoji
e2 - g2: žákyně má akcentovat g a
uvědomit si, že při změně hmatu dává
impuls prostředník.
3. Artikulace

3. Artikulace
Ve 2. větě velmi dobře vyznívá artikulace
v ozdobách, ve 3. větě není dobrá
koordinace jazyka a prstů.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Učitelka
žádá, aby žákyně hrála 2. větu
Technické problémy má žákyně pouze se
zpaměti (po částech). Ze 3. věty chce
3. větou. Pokouší se hrát 2. větu zpaměti.
slyšet jen určitá místa. Žákyně má větu
cvičit na rytmy.
5. Výraz
5. Výraz
Pomalou větu hraje studentka s vlastními Učitelce se většina ozdob líbí a žákyni za
ozdobami, které se ke skladbě velmi hodí. ně chválí. Připomíná, že si je žákyně musí
při hře předem představovat, aby působily
přirozeně. Vybízí studentku, aby ještě
obohatila kadenci (předvádí), má to
působit jako zpěv ptáčka.
Na příští hodinu se má studentka naučit 1.
a 2. větu zpaměti
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Celkový doiem
Studentčina hra působí ve skladbách, které
už má technicky zvládnuté, velice
přesvědčivě. Na připomínky učitelky
pohotově reaguje.

Sociální chování učitele
Učitelka se vyjadřuje ke všem, i
sebemenším nedostatkům, dokáže však i
ocenit snahu žákyně.

3. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 1 (studentka 4. ročníku)

Fáze
hodiny
Stupnice,

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Ces dur, f moll

1. Zvuk. tón, dech
Tón je plný, kulatý.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Legatové spoje v hlubokých polohách
nevyznívají dobře kvůli nepřesnému
pohybu prstů.
3. Artikulace
Artikulace je na velmi dobré úrovni.

1. Zvuk. tón. dech

akordy

Etudy

J. Colette: 12
metodických
etud
pro
sopránovou
zobcovou flétnu
(č. 4)
N.
Bousquet:
Etudy, díl 3. (č.
28)

šedneš

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka nabádá к uvolněnějšímu držení
flétny а к povolení rtů.

3. Artikulace
Učitelka chce, aby žákyně hrála non legato
stejně rychle jako legato.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnice non legato, legato a Učitelka má výhrady pouze к tempu, které
s variacemi (viz Zimmermann: Die by mělo být rychlejší. Na příště zadává
Altblockflöte
Band
2),
podobně stupnici b moll.
interpretuje i tónický kvintakord a
zmenšený septakord.
1 Zvuk. tón. dech
1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má velmi hezký, příjemný tón a Učitelka si všímá nepřesného ladění: při
dobrou dechovou techniku.
sestupné melodii ( j e třeba přidat dech) a
při hraní akcentů (nepřehánět).
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Postoj je bezchybný, prsty uvolněné.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je lehká a pohyblivá.
4 Technika hry
4. Technika hrv
Technická úroveň hry je velmi dobrá, Učitelka chválí studentčinu techniku, ale
žákyni nedělá potíže ani hra rychlých ráda by z etudy slyšela „víc muziky".
pasáží s tóny, při nichž se zakrývá spodní Studentka však nesmí v průběhu skladby
otvor (kolenové hmaty).
měnit tempo.

A.
Vivaldi: 1 Zvuk. tón, dech
Studentka hraje na sopraninovou flétnu,
Koncert С dur
obě
věty zvládá po dechové stránce velmi
(2. a 3. věta)
dobře.
2 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Ve 3. větě dělají žákyni problémy tiylky.
Musí si ujasnit, které alternativní hmaty
použije.
3. Artikulace
I v rychlé větě vyznívá artikulace velice
lehce a přirozeně.
4. Technika hrv
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1. Zvuk. tón, dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Studentka má 3. větu jednou zahrát
pomalu, aby bylo slyšet zátryly. Učitelka
kontroluje správnost použitých hmatů.
3. Artikulace

4. Technika hrv

Ve 3. vétě studentce selhává paměť. Po Učitelka chce 3. větu slyšet hned zpaměti.
vyjasnění problémů s trylky se další I když to ještě studentka nemá zvládnuté,
učitelka ji chválí, protože od poslední
technické problémy nevyskytují.
hodiny došlo к výraznému zlepšení.
5. Výraz
5. Výraz
2.
věty
učitelka
Žákyně přednáší pomalou větu velice К interpretaci
procítěně. Na závěr hodiny se jí povedlo poznamenává, že stále stejné vibrato na
přednést bezchybně i 3. větu.
dlouhých tónech nepůsobí dobře. Další
výhrady směřují ke 3. větě: žákyně ji nemá
cítit na čtvrťové hodnoty, ale na celé takty;
stupnicové sestupy dolů musí mít směr
(hrát crescendo); v řadách trylků je třeba
mít před očima hlavní tóny.

Celkový doiem
Studentka
působí
soustředěným,
cílevědomým dojmem. V její hře se
spojuje
dobrý
technický
základ
s muzikálností.

Sociální chování učitele
Učitelka vede studentku к co nejlepšímu
výkonu. Okamžitě se vyjadřuje i
к drobným nedostatkům, radí studentce jak
problémy řešit. V průběhu hodiny ji
dvakrát pochválila.

Datum: 10. 5. 2007 - 5 vyučovacích hodin
L hodina
Hodina sólové hry
Student 2 (studentka 2. ročníku)
Fáze
Jiodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
etudy

E dur

1. Zvuk. tón, dech
Ve spodních polohách zní flétna plným
tónem, některé vrchní tóny se ozývají
hůře.

1. Zvuk. tón, dech
Při hře kvintakordu není učitelka
spokojena s intonační čistotou tónů e 3 gis3. Půjčuje si od žákyně její flétnu a
zjišťuje, že je to způsobeno nástrojem.
Radí žákyni, aby na e3 více otevřela
palcovou dírku a na gis3 (je moc vysoko) ji
více uzavřela.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

Etudy

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Postoj při hře a držení nástroje je správné,
žákyně však hodně zvedá prsty.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
Učitelka studentku vyzývá к artikulačním
obměnám: t-d; d-t.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnici non legato i legato Učitelka si přeje, aby studentka hrála
přes celý rozsah. Rychlé tempo jí nedělá stupnici ve středním tempu až do h3 a
potíže. Následuje hra akordů (velký v rychlém tempu do oktávy.
rozklad
tónického
kvintakordu
a Na příští hodinu zadává stupnici H dur a
dominantní septakord) a variací (viz dvě variace.
Zimmermann: Altblockflöte Band 2).
1. Zvuk, tón dech
N.
Bousquet: 1. Zvuk. tón dech
36 etudes (č. 2 Žákyně má plný, hezký tón.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
a3)
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitelka má výhrady pouze ke hře triol Prstová technika je dobře zvládnutá.
žákyně by měla docílit rychlejšího pohybu
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Přednes

prstů.
3. Artikulace
3. Artikulace
V některých místech má žákyně potíže Hra triol by měla být zřetelnější, první
s koordinací prstů a jazyka - pohyb jazyka nota prodloužená.
by měl být rychlejší.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Celkový dojem z etud je velmi dobrý, ve Učitelka žákyni upozorňuje, že v první
druhé etudě se žákyni podařilo výborně etudě jí kolísá tempo. Druhou etudu by si
přála slyšet rychleji („Neboj se trochu
vystihnout dynamické odstíny.
riskovat.")
1. Zvuk. tón. dech
1
Zvuk.
tón.
dech
A.
Vivaldi:
Učitelka
žákyni upozorňuje, že její vibrato
Žákyně
hraje
na
sopraninovou
flétnu.
Koncert D dur
zní
stále
stejně - občas by mělo být
S
dechem
nemá
potíže,
její
tón
je
plný
a
„II Cardellino"
pomalejší.
jasný.
(1.-3. věta)
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Ve 3. větě má žákyně potíže se některými Učitelka se zastavuje u prstové techniky.
Žákyně má hrát v pomalém tempu, legato,
tónovými spoji (zvláště h2 - cis3).
tóny a 2 - h2 - cis2 - d2.
3. Artikulace
3. Artikulace
Ve 3. větě učitelka doporučuje jinou
Artikulace je málo zřetelná.
artikulaci: t-t-t-d.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Učitelka má nejvíce výhrad ke 3. větě: její
Žákyně má ještě velké potíže se 3. větou: druhou část musí žákyně ještě cvičit
neovládá ji zpaměti a technicky nezvládá pomalu, trylky by měly být pomalejší a
hru rychlých pasáží. Výpadky paměti se zřetelnější, všechny pauzy je třeba přesně
spočítat (i když hraje žákyně sama bez
projevily i v 1. větě.
doprovodu). Učitelka není spokojena ani
s 1. větou: pro lepší zapamatování
úvodních rozložených akordů žákyni
připomíná harmonické schéma této části;
při dalším výpadku paměti chce,aby
žákyně tyto úseky zazpívala, zahrála podle
sluchu a poté vyjmenovala zahrané tóny.
Radí jí, aby doma cvičila určité pasáže tak,
že bude říkat jména not a přitom ukazovat
hmaty na flétně. Jako cvičení pro hraní
rozložených akordů doporučuje hrát jen
první tón z akordu a ostatní jen „hmatat".
5. Výraz
5. Vvraz
Nejlépe vyznívá pomalá část, kterou si Učitelka oceňuje ozdoby, které si žákyně
žákyně sama vylepšila ozdobami a 1. věta. připravila ve 2. druhé větě.

Celkový doiem
Při hře stupnic a etud se nevyskytly větší
technické problémy. Studentka umí hezky
pracovat s dynamikou. Příliš se jí nedařil
přednes Vivaldiho koncertu (selhání
paměti).
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Sociální chování učitele
Učitelka žákyni pochválila za provedení 2.
věty koncertu, ale vyjádřila zklamání
z úrovně zbývajících vět. Vzhledem
к tomu, že má žákyně hrát skladbu za 14
dnů na koncertě, důrazně jí vytkla
nedostatky ve hře a upozornila, na které
technické nedostatky se má zaměřit.
Hodinu
však
učitelka
uzavřela
optimisticky: vyjádřila své přesvědčení, že
žákyně má dobré technické dispozice a že
daný problém zvládne.

2. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 1 (studentka 4. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice,
akordy

Etudy

Přednes

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Des dur, a moll, 1 Zvuk. tón. dech
d moll, g moll, Žákyně má plný, zvučný tón.
с moll, f moll, e
moll, h moll, fis
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
moll, cis moll
Žákyně hraje vsedě. Přiznává, že při hře
spodních tónů se pravá ruka dostává do
křečovitého držení.
3. Artikulace
Žákyně nasazuje tóny lehce a jemně.
4. Technika hrv
Stupnici Des dur hraje žákyně non legato a
legato, s tónickým kvintakordem a
dominantním
septakordem,
mollové
stupnice hraje (v rámci opakování
к maturitě) jen legato. Technická úroveň
hry je velmi dobrá.
J. Colette: 12 1 Zvuk. tón. dech
Sopránová flétna zní studentce sytě a plně,
metodických
etud
pro altová flétna je v etudě č. 2 v horních
polohách poněkud dyšná.
sopránovou
zobcovou flétnu 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Postoj při hře a prstová technika jsou
(č. 6)
naprosto v pořádku.
N. Bouquet: 36 3. Artikulace
Artikulace je přesná, zvlášť výrazně a
etud (č. 2 a 3)
přesvědčivě
vyznívá řada trylků v 2.
Bousquetově etudě.
4 Technika hrv
Studentka nemá s etudami vážnější
technické problémy.

1. Zvuk. tón. dech
Podle učitelky by vrchní tóny měly být
znělejší a delší. Žákyně má více uvolnit
krk a bradu.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitelka si přeje
v rychlejším tempu.

mollové

stupnice

1. Zvuk, tón dech
U Colettovy etudy učitelka upozorňuje na
nedostatky v intonaci a nutnost dechové
opory.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitelka se zastavuje u rubata ve 2.
Bousquetově etudě: studentka by měla
začít volněji, potom teprve měnit tempo.
1. Zvuk. tón. dech
A.
Vivaldi: 1 Zvuk. tón. dech
Koncert С dur Studentka hraje na sopraninovou flétnu, Učitelka radí, aby studentka nehrála celý
má kulatý, sytý tón.
koncert ve stejné zvukové intenzitě a na
(1.-3. věta)
některých místech (zvláště ve 2. větě)
trochu ubrala dech.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoj, držení flétny
Kvalita prstové techniky se dobře
osvědčila ve velmi rychlých tempech.
3. Artikulace
3 Artikulace
Artikulace je lehká, přesná.
4. Technika hrv
4 Technika hry
Studentka má celý koncert velmi dobře V 1. větě učitelka se žákyní procvičuje
technicky zvládnutý. Až na drobné plynulejší hru rozložených kvintakordů.
zakolísání na začátku 1. věty se nevyskytly Upozorňuje, že velmi rychlé tempo 3. věty
ani potíže s pamětí.
je už na hranici studentčiných možností.
5. Výraz
5. Výraz
Přednes celého koncertu je velmi Učitelka je s přednesem spokojena a nemá
přesvědčivý, každá věta má jiný charakter. к němu žádné poznámky.
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Celkový doiem
Studentka je při hře velmi soustředěná, její
vystupování
působí
profesionálním
dojmem.

Sociální chování učitele
Učitelka jedná se studentkou jako
s rovnocenným partnerem. Věcně s ní
probírá blížící se závěrečné a maturitní
zkoušky, ptá se jí na její pocity a
problémy. Vyjadřuje přesvědčení, že
zkoušky dobře dopadnou.

3.-4. hodina
2 hodiny sólové hry (náhrada za předchozí dlouhodobou nepřítomnost studentky), 90 min.
Student 5 (studentka 4. ročníku)
—

Fáze
_hodiny
Stupnice,

v

—

Činnost učitele

Obsah učiva

Činnost žáka

g moll, cis moll

1. Zvuk. tón. dech
1. Zvuk. tón. dech
Tón je plný, zvučný.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Žákyně hraje vsedě. Při hře akordů je U stupnice cis moll učitelka se žákyní
pohyb prstů nepřesný.
procvičuje některé tónové spoje a přesné
pohyby prstů.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně hraje stupnice pouze non legato,
její artikulace je na dobré úrovni.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Ve středně rychlém tempu žákyně se Učitelka upozorňuje, že stupnice a akordy
stupnicemi nemá technické problémy
by se měly u maturity měly hrát
v rychlejším tempu.
1. Zvuk, tón, dech
1. Zvuk, tón, dech
Tón je neznělý, zastřený.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Pohyby prstů jsou velmi nepřesné a Učitelka žákyni upozorňuje na souvislost
nevyrovnané.
mezi zrychlováním pohybu prstů a
zkracováním artikulace. Drobné rytmické
hodnoty má žákyně hrát dlouze a
melodicky.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace je nekonkrétní a nejasná.
Učitelka žákyni nabádá ke zřetelnější a
delší artikulaci.
4. Technika hrv
4. Technika hrv
Oběma etudám chybí lepší technické Učitelka upozorňuje, že první etudu začala
zvládnutí. Zejména etuda č. 2 se jeví ve žákyně hrát pomalu a v jejím průběhu
srovnání s podáním předchozí žákyně jako zrychlila. Ve druhé etudě zrychlovala před
technicky nedotažená.
obtížnými místy. Skladby by měly být
celkově rychlejší. Trylkové pasáže by
měla studentka nacvičit zpaměti - lépe se
jí potom budou hrát.
1. Zvuk, tón, dech
1. Zvuk. tón, dech
Žákyně hraje na sopránovou flétnu
(koncert i canzonu), tón je kvalitní,
zvučný.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitelka
se snaží přijít na to, proč se
Žákyně dobře ovládá prstové vibrato.
V rychlých pasážích je pohyb prstů občas některé vysoké tóny hůře ozývají.
Domnívá se, že na vině je nepřesný pohyb
nevyrovnaný.
prstů: „Prsty si nesmějí dělat, co chtějí - to
by tě při hře zpaměti rozhodilo".

akordy

Etudy

N.
Bousquet:
36 etud (č. 2 a
5)

Přednes

G. Sammartini:
Koncert F dur
(1.-3. věta)
G.
Fontana:
Canzona č. 1
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3. Artikulace
Při hře na sopránovou flétnu vyznívá
artikulace mnohem přesněji.
4. Technika hrv
Sammartiniho koncert hraje studentka
zpaměti bez sebemenšího zaváhání.
Občasné zakolísání tempa v rychlých
větách
je
způsobeno
technicky
nedostatečně zvládnutými úseky.
5. Výraz
Studentka přednáší koncert s velkým
zaujetím, dobře vystihuje charakter
jednotlivých vět. Přednes Fontanovy
canzony je však jednotvárný, studentka při
něm působí poněkud bezradným dojmem.

3. Artikulace
V canzoně učitelka doporučuje užívat
jemnější nasazení a více tóny odsazovat.
4. Technika hrv
Technicky problematická místa by měla
studentka doma cvičit pomalu a z not.

Celkový doiem
Vystupování studentky je po celou
vyučovací hodinu mírně odtažité. Její
postoj postrádá vstřícnost a hlubší zaujetí.

Sociální chování učitele
Učitelka reaguje na odtažitost studentky
strohým, naprosto věcným přístupem.
Vyjadřuje politování nad studentčinou
dlouhou absencí a doporučuje žákyni, jak
by měla před blížící se maturitou odstranit
některé
technické
a
interpretační
problémy.

5. Výraz
V Sammartiniho koncertu má učitelka
pouze drobné výhrady к dynamice (větší
odstínění ve 2. větě). Více rozebírá
přednes canzony: žákyně by měla docílit
většího barevného odlišení jednotlivých
částí, diminuce by měla hrát jinak než
téma (melodičtěji, zvukově odlišně), lépe
promyslet acceleranda.

^hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 3 (studentka 5. ročníku)
—^

Fáze
hodiny
Stupnice,
akordy
Etudy

Přednes

Obsah učiva

Činnost žáka

—

—

—

J. S. Bach:
Suita č. 2 pro
violoncello
(úprava)

1. Zvuk. tón, dech
Žákyně má velmi dobrou dechovou
techniku, její tón je plný, kulatý.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Žákyně hraje shodně zdviženými lokty,
prstová technika je přesná.
3 Artikulace
Žákyně nemá s artikulaci žádné potíže.

1. Zvuk, tón, dech

Činnost učitele

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitelka studentku vybízí к artikulačním
obměnám (kromě t-d i t-r).
4 Technika hrv
4. Technika hrv
Vgigue nasadila studentka velmi rychlé Učitelka upozorňuje na nevýrazně zahrané
tempo a jednotlivé tóny v melodických zdvihy v gigue.
skocích nevyzněly zřetelně.
1. Zvuk. tóa dech
A.
Cooke: 1 Zvuk, tón. dech
Učitelka
doporučuje lépe si rozmyslet
Koncert
pro Pěkný sytý tón vyznívá zvláště dobře
nádechy
v
1. větě.
flétnu a orchestr v pomalé větě.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
(1.-3. věta)
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Prstová technika je velmi dobrá.
3. Artikulace
3. Artikulace
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Artikulace je velmi precizní, bezchybná.
4. Technika hry
4. Technika hrv
Žákyně hraje 1. větu zpaměti. Drobnější Učitelka upozorňuje na problematická
technické obtíže se vyskytují ve 3. větě.
místa a doporučuje u 3. věty zvolit
prozatím volnější tempo.
5. Výraz
5. Výraz
К melodii 2. věty si žákyně sama vytvořila S I . a 2. větou je učitelka spokojena a
ozdoby. Přednes 1. a 2. věty je velmi doporučuje zaměřit se na poslední větu.
procítěný.

Celkový doiem
Projev žákyně působí vyzrálým dojmem.
V jejím přednesu se pojí přirozená
muzikálnost s racionální rozvahou.

Sociální chování učitele
Učitelka má ke studentčině hře poměrně
málo připomínek. Jedná se žákyní jako
s rovnocenným partnerem.

Závěry z pozorování
Učitelka je velmi energická, přímá a temperamentní. Ke svým žákům je náročná a
vyžaduje od nich dokonalé ovládnutí zadané látky. Požaduje technicky bezchybnou hru
stupnic a etud, stejně vysoké nároky však klade i na zvládnutí přednesových skladeb. Se
žáky postupuje dosti rychle, chce, aby si zadané skladby (zejména instruktivní) žák rychle
osvojil, což mu má umožnit věnovat se studiu dalších, technicky náročnějších děl.
Pohotovost studentů učitelka rozvíjí hrou z listu, transpozicí skladeb či úseků skladeb a
čtením not v různých klíčích. Dynamičnost a náročnost učitelky se stávají samozřejmou
součástí výuky, v takovéto atmosféře se snadno přenášejí na žáky. Studium nástroje tak
žáci po čase podvědomě spojují s těmito atributy a podobně je mohou uplatňovat v dalších
oborech své činnosti.
Učitelka žákům pravidelně zadává skladby, které se mají naučit zpaměti. Může pak
studenty snadněji vést ke koncentraci na zvuk, na procítěný přednes. S tím souvisí i
Pozornost, kterou učitelka věnuje estetice interpretace. Využívá při tom jak slovních
komentářů, tak praktických příkladů v podobě vlastní hry i ve formě prezentace nahrávek.
Vždy následuje srovnávací fáze, kde dává prostor studentům к verbalizaci názorů a
Myšlenek, které jsou poslechem bezprostředně inspirovány.
Velký prostor věnuje rozvoji sluchové představivosti a tvořivosti, které v žácích
Probouzí různými způsoby - od prostého opakování předehraných motivů až к vytváření
vlastních diminucí.129 Učitelka při tom čerpá především z literatury 17. století, v níž jsou
učebnice diminucí bohatě zastoupeny. Žáci je nejdříve hrají z not, a poté co si uvědomí
Skladní princip každé diminuce, reprodukují je zpaměti. Variace na různá témata vytvářejí
129
Srov. SIMPSON. Ch. The Division Violist. 1659. Viz The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Ш Stanley Sadie, Londýn, 1980. sv. 15., s. 654.
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žáci podle těchto vzorů posléze sami, tvořivé úkoly však touto fází nekončí. Učitelka
žákům zadává další tvořivé úlohy: stanovuje dva tóny a určuje, jakým způsobem je má žák
ozdobit např. terciovými postupy, stupnicovými chody apod. Taková zadání mají své
opodstatnění: žák není vystaven stresu z bezbřehého prostoru možností, jež by mohl
uplatnit, kdyby byl vyzván pouze к tomu, aby nějakým způsobem danou melodii
ozdobil.130
Učitelka pracuje se žáky velmi dynamicky, živě, výuka probíhá v poměrně rychlém
tempu. Tomu odpovídá i slovní výklad - je jasný, věcný, výstižný. Žákovy dotazy učitelka
vždy ochotně vyslechne a snaží se nalézt řešení. Sama od sebe však žáky к sebereflexi
nevyzývá, tuto aktivitu ponechává výhradně na nich samotných. Vtom lze spatřovat i
určitou výhodu - okolnosti vedou žáka к samostatnosti, ne však při řešení problémů (což
by leckdy bylo nemožné), ale při jejich hledání a formulaci.
I když se zpočátku učitelčin rychlý, poněkud strohý přístup a její vysoká náročnost
zdají být přehnané, její pedagogické výsledky jsou vynikající. A přestože jsou mezi
výkony studentů rozdíly, všichni, které jsem mohla sledovat, mají velmi dobře osvojené
hráčské dovednosti a návyky, jejich technika je v některých případech obdivuhodná a
schopnost uměleckého přednesu překvapivě vysoká.

Rozhovor s pedagogem
álŘešení interpretační úrovně
1) Jak zdokonalujete dechovou techniku studentů? Mají nově přijatí studenti
vytvořeny správné dechové návyky?
Studenti většinou na konzervatoř přicházejí se špatnými návyky. Proto s nimi ze začátku
provádím v úvodu každé hodiny dechová a zvuková cvičení. I když si student osvojí
správnou dechovou techniku, vedu ho к stále lepšímu využívání dechu a dalšímu
z

dokonalování v této oblasti.
2) Jakými způsoby u studentů rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?

Pracujeme na zvládnutí základních předpokladů znělého tónu - uvolnění v oblasti krku a
tv

áří, docílení resonance v hrudníku a hlavě, zpracování vzduchu ve tvářích. Vybízím

studenty к tomu, aby se poslouchali a neustále kontrolovali svůj zvukový projev.
3) Vedete studenty к hledání dalších zvukových možností nástroje?
130ТГ
v tomto směru se podmínky nástrojové tvořivosti nápadně shodují s podmínkami tvořivosti jazykové. Jemluvčí vyzván např. „řekni mi něco", není zpravidla souvislého vyjádření schopen. Jestliže se však stává
uí
astníkcm situační hry, která jeho postavení konkretizuje (například v situaci kupujícího, cestujícího,
P°zorovatele apod ), vybavuje si příslušnou slovní zásobu a promluvu je schopen realizovat.
1
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Ano, např. zkoušíme zahrát jednu část skladby různým způsobem a hledat tak další
barevné možnosti nástroje.
4) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujete studenty na případné nedostatky?
Ano, myslím si, že postoj má úzkou souvislost zejména se zvukovou složkou projevu.
Studenty na nedostatky upozorňuji. Postoj by měl být stabilní, pevný a přitom uvolněný.
5) Na jaké úrovni bývá artikulační technika u nové přijatých studentů? Jaké postupy
pro zpřesnění artikulace se vám osvědčily?
Studenti většinou neznají dvojitý jazyk a pokud jej ovládají, tak pouze TK nebo DG. Různé
druhy artikulace procvičujeme na stupnicích, studenti si přitom vymýšlí vlastní artikulační
cvičení.
6) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých studentů setkáváte? Jak
tyto problémy řešíte?
Nejčastěji je to špatné držení nástroje a nevhodný celkový postoj. К dalšímu zlozvyku
studentů patří neúčelný pohyb při hře.
7) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte studentům к
procvičování techniky?
Pro mne je důkladné zvládnutí stupnic a etud prvořadé. Na stupnicích se cvičí prstová
technika, artikulace a ovládání dechu, v etudách použití artikulace, nádechy, fráze i
přednes.
8) Jak studenty vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte
jim své vlastní pojetí přednesu nebo je spíše necháte realizovat jejich vlastní
interpretační představy?
Nechávám

studenta

realizovat

Student musí umět svoje

pojetí

jeho

vlastní

přednesu

interpretaci,
vysvětlit

pokud je ovšem

- nesmí hrát pouze

opodstatněná.
„pudově",

bez

přemýšlení.

9) Rozebíráte se žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků nebo se
spíš zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?
Nejprve vždy posuzujeme

celkový charakter skladby, potom se zaměřujeme

na

podrobnosti.

10) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?
Ano, ale pouze z hlediska stylu. Hovoříme o období, ve kterém dílo vzniklo a o skladateli.
Pokudjde o moderní skladbu, tak studentovi vysvětluji zvláštnosti v notaci.
11) Jak dalece je pro vás důležitá stylovost interpretace? Orientují se vaši žáci
v problematice historicky poučené interpretace?
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Pro mne je stylovost interpretace velmi důležitá. Student však musí skladbu zvládnout
nejprve technicky (frázování, zvuková barva, dynamika apod.), teprve potom se seznamuje
se zvláštnostmi historické interpretace. Vedu studenty к tomu, aby se v této oblasti dobře
orientovali.
12) Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti
jiných učitelů?
Ano, pomáhá mi obojí. Vycházím hodně z toho, co jsem se naučila od svých pedagogů.
13) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro studenty obtížné.
Vystačíte si s odbornou hudební terminologií nebo využíváte i jiných jazykových
prostředků (např. metafor)?
Především se snažím mluvit srozumitelně, adekvátně к vyspělosti studenta. S odbornými
výrazy to nijak nepřeháním.
14) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Postupem času kladu na hru zpaměti stále větší důraz. Hráč tak může sám sebe lépe
poslouchat a snadněji komunikuje s prostředím - s publikem.
15) Doprovázíte v hodinách žáka (na flétnu, klavír)? Jak často má student předepsány
korepetice?
Žáky často doprovázím na flétnu i na klavír nebo cembalo. Studenti mají korepetice jednou
týdně, před koncertem přirozeně častěji.
16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle vás napomohlo zlepšení situace?
Pozoruji nezájem učitelů o zobcovou flétnu jako nástroj všeobecně, neochotu zlepšovat
svoji výuku (navštěvovat kurzy, semináře) a strach z nových metod a moderních prostředků
hry. Hodně učitelů je v tomto oboru nekvalifikovaných. Zlepšení situace by napomohl větší
zájem vedení škol o kvalifikaci svých učitelů, tedy podpora dalšího vzdělávání. Dobré by
bylo i poskytování finančních prostředků na nákup kvalitních nástrojů a notového
materiálu.
blPedagogicko-psvchologickv přístup
1) Pomáhají vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie
a vaše předchozí pedagogická praxe?
Nejvíce mně asi pomáhá má předchozí

praxe v oboru.

2) Jakými způsoby se studenty řešíte interpretační problémy? (např. samostatné řešení
úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce)
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Vyžaduji od studentů, aby svoji interpretaci dovedli sami obhájit a odůvodnit na základě
svých vědomostí - tak, jako by sami učili.
3) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy student chce
hrát skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?
U studentů řeším nejprve technickou úroveň - již v 1. ročníku cvičí obtížné stupnice.
Vybírám jim však přednesy, které jsou jednodušší než etudy. Pokud chce student hrát něco
obtížnějšího, dávám mu více času na zpracování. Současně však student nacvičuje
jednodušší přednes, který sama určím.
4) Jaké motivační prostředky používáte?
Často studenty nechávám hrát na veřejnosti - na koncertech a přehrávkách - a potom
s nimi jejich výkony rozebírám. Posloucháme také zajímavé nahrávky, doporučuji svým
žákům návštěvu různých kurzů apod.
5) Jak často studenty verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru,
jednou za čas)?
Myslím, že studenty hodnotím poměrně často - v průběhu celé hodiny.
6) Máte se studenty kontakt i mimo školu? (např. společenské akce, koncerty)
Ano, někdy pořádáme koncerty i mimo rámec školy.
7) Mají к vám studenti důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod.?
Ano, někdy toho vím až příliš.. . Často se studenty hovořím, ptám se jich, jak se cítí, co
dělají mimo školu apod
8) Určujete studentům skladby, které mají hrát nebo přihlížíte i к jejich přáním?
Nejprve studentům sama navrhnu několik skladeb, ze kterých si může vybrat. Pokud má žák
vlastní přání, zhodnotím náročnost skladby a technickou úroveň studenta a potom
rozhodnu.
9) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších
období a skladby 20. a 21. století?
Poměr mezi staršími a moderními skladbami je většinou vyrovnaný. Moderní literaturu
zařazuji zvláště v nižších ročnících, ale přihlížím i к založení a charakteru studenta.
10) Jak pěstujete hudební vkus studentů?
Společně posloucháme nahrávky a analyzujeme je - ze zvukového, interpretačního
hlediska. Doporučuji studentům zajímavé koncerty a kurzy. Občas jim

dávám

к samostatnému nastudování stejnou skladbu, potom uskutečníme přehrávku, srovnáváme
a analyzujeme výkony.
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11) Vedete studenty к tvořivosti, případně к improvizaci?
Ano, to považuji za hlavní cíl své výuky. Studenti rozvíjejí svoji tvořivost např. při hře
stupnic, které procvičují v různých variacích nebo při hře renesančních a raně barokních
diminucí.

Závěry z rozhovoru
Učitelka odpovídala na otázky se stejnou věcností a energičností, s jakou se
projevovala i v hodinách. Její prioritou je vypěstovat u studentů správné hráčské návyky a
velkou technickou zdatnost. Na hospitacích jsem pozorovala, že o naplnění těchto
požadavků usiluje spolu se studenty velmi intenzivně. V rozhovoru učitelka vyzdvihla i
schopnost tvoření znělého, barevně zajímavého tónu. Uvedla, že se žáky prvních ročníků
provádí na začátku každé hodiny dechová a zvuková cvičení. Protože jsem v prvních
ročnících nehospitovala, nemohu tuto skutečnost potvrdit. Učitelka také nabídla zajímavé
řešení situace, kdy student chce hrát skladbu, na niž ještě není technicky připraven.
Překvapilo mne, že přes svoji velkou přísnost a náročnost studenta nechá skladbu
nastudovat, poskytne к jejímu zvládnutí více času a zároveň mu sama zadá jinou,
jednodušší skladbu. Sama se tak nastoleného problému zhostí s pedagogickým taktem,
neboť jednodušší skladba kompenzuje studentovi případný neúspěch při studiu skladby
náročnější.
Na dvě otázky učitelka reagovala mnohem živěji než na ostatní. Nejprve když
obhajovala nutnost vést žáky ke hře zpaměti a podruhé při zmínce o tvořivosti a
improvizaci. Její pedagogické postupy zaměřené na rozvíjení tvořivých schopností
studentů jsou velmi inspirativní. Vede žáky к samostatnému vytváření vlastních
artikulačních cvičení, ke hře stupnic v různých variačních modelech, к vlastnímu zdobení
melodie v pomalých větách barokních sonát a koncertů, a dává tak prostor samostatnému
interpretačnímu pojetí, ovšem za předpokladu, že student svůj postup odůvodní. Právě
Požadavek zdůvodnění považuji za přínosný. Student je nucen důvody verbálně vyjádřit,
Pojmenovat, a vytváří tak předpoklad pro to, že si takto bude počínat i ve své vlastní
Pedagogické práci. Vždyť lze očekávat, že po absolvování konzervatoře bude většina
studentů nástrojovou hru skutečně vyučovat.
Dokonalá obeznámenost s problematikou metodiky nástroje i se současným stavem
výuky se odráží i v jasně formulované odpovědi na dotaz ohledně největších nedostatků ve
^ c e . Hlavní problém učitelka spatřuje v nedostatečné kvalifikaci učitelů a v jejich
neochotě profesně se zdokonalovat. Navzdory krátkodobé praxi dosahuje učitelka
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vynikajících pedagogických výsledků, lze tedy očekávat, že díky její náročnosti, vysokým
požadavkům na studenty, ale také díky velkému osobnímu nasazení a individuálnímu
přístupu ke studentům budou její absolventi dobře připraveni na vlastní uměleckou i
pedagogickou činnost.

1.2.3.3 Konzervatoř Ostrava
Zápisy pozorování
Datum: 20. 2. 2007 - 4 vyučovací hodiny
1. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 1 (studentka 4. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice,
akordy

Činnost učitele

O b s a h učiva

Činnost žáka

F dur, Es dur,
gis moll

1. Zvuk, tón, dech
1 Zvuk, tóa dech
Žákyně hraje plným, sytým tónem, dobře Učitel chválí pěkný, znělý tón.
dýchá.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoj, držení flétnv
Studentka hraje vsedě. Její prstová Učitel studentce předvádí správný pohyb při
technika je na dobré úrovni, pěkně se jí zakrývání spodního tónového otvoru ozývají i vysoké tóny tvořené zakrýváním flétnu je třeba přiklonit к noze, nikoli
spodního tónového otvoru (kolenové naopak. Není spokojen ani s pohyby
malíčku
nedokonalým
hmaty). Drobné potíže nastávají při hře pravého
zakiýváním dírky při hraní vysokých i
hlubokých tónů (vázání gis'-ais1).
hlubokých tónů. Učitel spatřuje největší
problém v hraní tónů s půldírkami (v tomto
případě gis1, as1). Zápěstí musí být
uvolněné, stupnici je třeba cvičit pomalu po
jednotlivých tónových spojích.
3. Artikulace
3 Artikulace
S artikulaci studentka nemá žádné větší
problémy. Každou stupnici i akordy
(malý a velký rozklad kvintakordu a
dominantní septakord) hraje nejprve
legato, potom non legato.
4 Technika hry

Etudy

K. Boeke: 3
etudy (č. 1)

4. Technika hrv
Studentka zvolila středně rychlé tempo. Po doznění stupnice se učitel studentky ptá,
Drobné potíže nastaly při hře ve spodní jaký měla při hře pocit, v čem sama vidí
technické problémy (hraní spodních tónů).
poloze (nepřesnost).
Radí žákyni, aby stupnici cvičila v pomalém
tempu tak, aby všechny tóny zazněly stejně
kvalitně.
1. Zvuk, tón, dech
I Zvuk, tón. dech
Žákyně má určité potíže s krátkými
nádechy
uprostřed
rychlých
šestnáctinových pasáží.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
? Prstová technika, postoi. držení flétnv
Opět se objevují problémy s přesným Učitel studentce doporučuje, aby si do
notového zápisu poznamenala šipky, které
zakrýváním půldírek v hluboké poloze.
budou označovat pohyb zápěstí při
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Přednes

odkrývání půldírek.
3. Artikulace
3. Artikulace
Studentka si stěžuje, že po delším hraní Rychlejší a přesnější artikulace je možná
šestnáctin se jí špatně artikuluje jen s uvolněným jazykem. Aby ke křeči
nedocházelo, měla by si žákyně etudy
(„unavený jazyk").
rozdělit na menší úseky.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Přes drobné nedostatky je patrné, že si Pedagog žákyni radí, aby tuto mimořádně
žákyně etudu dobře připravila. Rytmické obtížnou etudu cvičila se stopkami: 10
nepřesnosti
způsobené
nesprávnými minut jeden takt, druhý den 10 minut další
pohyby prstů a zápěstí se ihned snaží takt atd.
odstranit.
1. Zvuk, tón. dech
A.
Corelli: 1 Zvuk. tón dech
Učitel
hraje se studentkou na flétnu part
První,
pomalá
věta
nepůsobí
zvukově
Sonáta F dur
generálbasu.
Podotýká, že ke hře poslední
vyrovnaně
a
plně.
V
dalších
větách
se
(1.-4. věta)
studentce daří tón zesílit a zakulatit. věty je potřeba jen málo vzduchu (nádechy
V poslední, rychlé větě si studentka tedy musí být menší).
stěžuje, že se jí špatně dýchá. Chtěla by
docílit podobných nádechů jako F.
Brüggen na známé nahrávce.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně hraje vsedě, při hře výrazně Učitel vysvětluje, že při hře dynamicky
slabších tónů je třeba použít alternativní
pohybuje trupem.
hmaty.
3. Artikulace
3 Artikulace
Artikulace je i v rychlých částech lehká a Učitel hovoří o artikulaci F. Brůggena na
zmiňované nahrávce (nepoužívá dvojitý
přesná.
jazyk ve 4. větě). Slibuje, že příště nahrávku
přinese a společně šiji poslechnou.
4. Technika hrv
4 Technika hry
V celé skladbě se nevyskytly žádné Učitel upozorňuje na nerytmické podání
l.věty a nabádá žákyni, aby tuto část doma
vážnější technické problémy.
cvičila s metronomem.
5. Výraz
5. Výraz
Vyučující
má připomínky к frázování 1.
Žákyni chybí soustředěnější projev,
věty
nota
na konci fráze by měla být delší.
hlavně v pomalých větách. Rychlé věty
Ptá
se
žákyně,
které noty jsou harmonicky
hraje bravurně.
„zajímavé" (studentka hraje z partitury) a
měly by se proto zdůraznit. Harmonii se má
podřídit i tvoření ozdob. Na závěr se učitel
se žákyní zamýšlí nad volbou temp
jednotlivých vět. Žákyně se má celou sonátu
postupně naučit zpaměti.

felkový doiem
Studentka je muzikální, její hra je na
velmi dobré technické úrovni. Na
připomínky učitele ihned reaguje. Pokud
však
dostane
složitější
otázku
(harmonický průběh skladby, výběr
vhodných ozdob), neví si s ní rady.
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Sociální chování učitele
Učitel žákyni vybízí к samostatnému
uvažování
nad
technickými
a
interpretačními problémy. Dává však
studentce i konkrétní pokyny к překonám
dílčích technických nedostatků. Oceňuje
dobrou přípravu i aktivní spolupráci žákyně.

2. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 2 (studentka 2. ročníku)
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Stupnice,

В dur, D dur,
F dur

akordy

Etudy

Činnost učitele

Činnost žáka

1. Zvuk, tóa dech
1 Zvuk. tón, dech
Žákyné nemá dostatečnou dechovou Učitel žákyni radí, aby nevnímala tóny
oporu,
stupnice
jsou
zvukově izolovaně, ale představila si jeden „tónový
nevyrovnané. Vrchní tóny se špatně proud" (vrchní tóny vyzní lépe).
ozývají.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně při hře sedí, lokty má příliš blízko Pedagogovi se nelíbí některé legatové spoje,
zejména vázání a'-b 1 . Žákyně by si mohla
těla.
pomoci představou, že by b1 mělo zaznít
později.
3. Artikulace
3. Artikulace
Studentka hraje stupnice i akordy (malý a
velký rozklad tónického kvintakordu,
dominantní septakord) nejprve legato,
potom artikulovaně. V artikulaci se
nevyskytly žádné potíže.
4. Technika hry
4 Technika hry
Učitel se žákyně nejprve ptá, na jaký
Tempo i rytmus jsou rozkolísané.
technický problém se při cvičení stupnic
zaměřila. Doporučuje, aby si studentka
pořídila plát kůže - při hraní vysokých tónů
(při nichž se zakrývá spodní tónový otvor
opřením o nohu) tak nebude hrozit
sklouznutí flétny z nohy. Pedagog dále
poukazuje na drobné rytmické nepřesnosti.
Hru stupnic uzavírá pozitivním hodnocením
dosavadní práce studentky.
1. Zvuk, tóa dech
F.
Brüggen: 1 Zvuk. tóa dech
Učitel
žákyni
radí,
aby
nasazení
Studentka není schopna při hraní udržet
Etuda č. 1
stejný tlak vzduchu. Tento nedostatek se choulostivého tónu cvičila ve slabé
projevuje ve zhoršené kvalitě vrchních dynamice s jemnou artikulaci.
tónů (zvláště des3).
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
7 Prstová technika, postoi, držení flétny
Žákyně přiznává, že má problém Po přehrání etudy se učitel studentky ptá,
s uvolněním pravého předloktí při hře v čem ona sama spatřuje největší technický
problém (uvolněné předloktí při hraní
chromatických postupů v nízké poloze.
chromatiky). Učitel zjišťuje, že potíž
nastává již před chromatickou pasáží, ve
skoku d2 - fis1. Řešením je včasná příprava
na obtížný postup: d2 zahrát s polozavřeným
posledním otvorem (/7), několikrát si takto
procvičit spoj d2 - fis1 a uvědomit si přitom,
jak dalece může být uvolněná pravá ruka.
Potom zvlášť nacvičit v pomalém tempu a
po
jednotlivých
tónových
spojích
chromatický postup.
3. Artikulace
3 Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
4 Technika hry

Největší potíže dělá žákyni rytmicky
přesné hraní chromatických postupů.
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4. Technika hrv
Učitel opět připomíná důležitost precizního
rytmického provedení. Celou práci s etudou

Přednes

shrnuje do dvou úkolů, které má studentka
do příští hodiny zvládnout: nacvičit
chromatický postup a čisté nasazení des 3 v
závěru skladby.
1. Zvuk, tón dech
1.
Zvuk,
tón
dech
W. Michel: 7
Učitel
tyto etudy pojímá jako přednesové
Začátek
skladby
zní
zastřeně
a
nevýrazně.
Vortrage
Žákyně si tento nedostatek uvědomuje a skladby. Chce, aby studentka první tón
Etüden
nasadila dechem, nikoli jazykem (je to
(„In
the snaží se o znělejší podání.
znělejší).
Labyrint"
2 Prstová technika postoi. držení flétnv
„A
little 2. Postoi. prstová technika, drženi flétnv
Na radu učitele zkouší studentka Učitel se žákyně ptá na její problém se
Soundalternativní hmaty. Zpočátku je to pro ni skladbou - je jím mj. obtížné vyvážení
Machine")
2
těžké, postupně si však na hmaty zvykne. nástroje při spoji tónů ť-e . Radí jí, ať
nechá ležet pravý malíček na flétně a před
zazněním e2 ho pouze posune do opěrné
polohy.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákyně se snaží o nasazení bez jazyka, po
několika pokusech se jí to daří.
4. Technika hrv
4 Technika hry
Studentka má se skladbou ještě hodně Pedagog studentku upozorňuje, aby při
problémů (nechtěné vibrato, některé střídání tónů v krajních polohách nemyslela
tónové spoje, rytmus). Snaží se je však jen na kvalitu zvuku, ale také na rytmus.
řešit a postupně odstraňovat.
5. Vyraz
5. Vyraz
Žákyně se pokouší vyjádřit programní Učitel chce, aby žákyně hrála skladby
názvy skladeb, ale kvůli technickým uceleně. Podotýká, že po zvládnutí techniky
obtížím se jí to ještě úplně nedaří. Avšak sejí to určitě podaří.
již v průběhu hodiny se její projev
zlepšuje.
J. van Eyck:
Der
Fluyten
Lust-hof

1 Zvuk, tón dech
Žákyně hraje na sopránovou zobcovou
flétnu. Tón je zvukově vyrovnaný, znělý.

2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Je zřejmé, že žákyně má již skladbu
„zažitou", prstová technika je na velmi
dobré úrovni.
3. Artikulace
Ani s artikulaci nemá studentka větší
potíže.

1. Zvuk, tón dech
Učitel se studentkou provádí cvičení na
zlepšení tónové kvality - studentka po
učiteli opakuje dlouhý tón e2 v různých
dynamických odstínech, vsedě se zvednutou
nohou (projeví se dostatečnost dechové
opory).
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitel by chtěl slyšet větší artikulační
rozdüy mezi t a d . Připomíná souvislost
artikulace se stálým tlakem vzduchu, který
musí vydržet až do konce skladby.
4. Technika hry
4. Technika hry
Pedagog
upozorňuje na obecnou chybu, jíž
Studentka volí velmi rychlé tempo, hraje
se
flétnisté
dopouštějí:
z obavy
lehce a rytmicky přesně.
z technického selhání v rychlých pasážích
foukají slaběji.
5. Vyraz
5. Vyraz
Učitel
má к výrazu skladby několik
žákyně
snaží
Jednotlivé divize se
postřehů:
při hře diminucí je třeba myslet na
skladba
působí
výrazově odlišit. Celá
jejich
směr
(postup od jednoho tónu ke
hravě a lehce.
druhému), závěr variací musí působit
klidně.
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Celkový doiem
Na začátku hodiny působila žákyně
pasivním, trochu netečným dojmem. Díky
učitelovu přístupu se její projev stal
živějším a její hra výraznější a zvukově
plnější.

Sociální chování učitele
Pedagog je vůči studentce vstřícný,
empatický (v úvodu hodiny se jí ptá na
zdraví). Snaží se jí co nejlépe poradit
s jejími technickými obtížemi, vymýšlí
cvičení a postupy, které by jí nejlépe
prospěly.
Vede
ji
к samostatnému
uvažování o vlastních i obecných
interpretačních problémech. Průběžným
shrnováním výsledků dosažených v hodině
a pozitivním hodnocením žákyni vhodně
motivuje.

3. hodina
Hodina sólové hry
Student 3 (student 1. ročníku)
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,

e moll

1 Zvuk. tóa dech
Student nemá vytvořenou dostatečnou
dechovou oporu, není schopen hrát rovné
tóny.
2 Prstová technika, Dostoi. držení flétnv
Žák při hře sedí poněkud strnule, příliš
zvedá prsty.
3. Artikulace
Žák hraje stupnici i akordy (malý a velký
rozklad
tónického
kvintakordu,
dominantní septakord) non legato i
legato. V pomalém tempu, které si zvolil,
mu artikulace nedělá potíže.
4 Technika hrv
Student zpomaluje před obtížnějšími
místy - vysokými tóny se zakrýváním
spodního tónového otvoru (kolenovými
hmaty).

1. Zvuk. tóa dech

akordy

Etudy

F.
Brüggen:
Etuda 6. 2
A.
Davis:
Etudy (č. 3)

i Zvuk. tóa dech
Zvuk je nevyrovnaný, tón roztřesený.

7 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Student prsty příliš zvedá a nemá je
uvolněné. Sedí ve strnulé pozici.

3 Artikulace
Student artikuluje nepřesně, volí malé
rozdíly mezi krátkými a dlouhými
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2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel studentovi ukazuje, jak mají být při
hře prsty uvolněné.
3. Artikulace

4. Technika hry
Učitel studenta nevybízí к rychlejšímu
tempu. Chce, aby na stupnici ještě
pracoval a ujišťuje ho, že bude-li se
technice
soustavně věnovat,
jeho
problémy vymizí.
1. Zvuk. tóa dech
Ke zvukovému vyrovnání tónů učitel
doporučuje nacvičovat jednotlivé fráze
střídavě v crescendu a decrescendu.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitel se žáka ptá, na jaké problémy při
studiu etudy narazil (legata, uvolněnost
prstů). Procvičuje se žákem spoj g 2 -c 3 a
objasňuje příčinu potíží, kterou je
nesprávná vyváženost nástroje. Je třeba si
uvědomit, že v tomto případě přebírá
zodpovědnost za vyvážení flétny prst č. 3.
Učitel žákovi zadává další tónové
kombinace (g 2 -^ 3 atd).
3. Artikulace
Učitel řeší problematiku legata. Jsou-li
dvě noty svázány obloučkem, má žák dvě

možnosti jak zahrat druhou notu: krátce
nebo dlouze. Předvádí žákovi obě
možnosti a vybízí ho, aby si jednu
varianto zvolil.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Žák doma cvičil etudu s metronomem Učitel se žákem procvičuje rytmus - žák
(čtvrťová=80). Sám říká, že pokud má hrát osminové postupy tak, jako by
poctivě cvičí stupnice, hrají se mu i tyto byly zapsány ve skupinách po třech
etudy lépe. Jeho hra je však občas (místo po čtyřech). Dále má obtížná místa
cvičit v různých rytmických obměnách.
rytmicky nepřesná.
1. Zvuk, tón dech
1 Zvuk. tón, dech
Skladba je určena sólové tenorové flétně. Učitel si všiml, že žákovi hůře znějí tóny,
Žákovi se některé vrchní tóny špatně pokud jsou ve spojení s obtížnějším
ozývají. Zpívání do flétny zvládá rytmem (synkopy). Zastavuje se u
zvukově problematického spoje g'-as 2 a
relativně dobře.
vybízí žáka, ať procvičuje rytmus nejprve
na jednom tónu a potom teprve tak jak je
zapsán. Pro hru vysokých tónů je nutný
stálý tlak a současně užší proud vzduchu.
Následující cvičení provádí se žákem
nejprve na altovou flétnu (je to snazší),
potom na tenorovou: na vydržovaných
tónech d 3 -e 3 udělat po nasazení
decrescendo, zahrát je legato a poté
nasadit pouze e3 (nesmí klesnout tlak
vzduchu).
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv? Prstová technika, postoi. držení flétnv
Student nemá při hře dostatečně uvolněné
prsty.
3. Artikulace
3. Artikulace
Na některých místech učitel doporučuje
Artikulace je málo zřetelná a ostrá.
použít místo legata jemné artikulace (dd).
4. Technika hrv
4 Technika hry
V prostřední části jazzového charakteru Učitel vybízí žáka, aby si do not sám
má žák potíže s rytmem. Problematické zapisoval užitečné poznámky. Tónové
skoky je třeba cvičit zvlášť po
jsou i tónové skoky.
jednotlivých spojích.
5. Výraz
5. Výraz
Učitel
studentovi předvádí napojení
Začátek skladby, který je v pomalém
střední
a
závěrečné části. Žákovo zpívání
tempu, se studentovi daří interpretovat
do
flétny
spíše chválí, zpěv by však měl
velice plasticky a přesvědčivě. Střední a
být
silnější
a flétna slabší.
závěrečný díl ještě není výrazově ani
technicky zvládnutý.

notami.

Přednes

С.
Spahn:
Schrijn

Celkový doiem
Student je učitelem ZUS a z důvodu
doplnění vzdělání zároveň studuje na
konzervatoři. I když je ostatním
studentům věkově vzdálen, je velice
aktivní a iniciativní. Jeho hra má však
ještě řadu nedostatků způsobených
špatnými hráčskými návyky.
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Sociální chování učitele
Pedagog jedná se studentem jako
s rovnocenným partnerem. Chce, aby na
problémy
upozorňoval
žák
sám,
nedostatky s ním však rozebírá a společně
s ním hledá řešení. Student je tak veden
к samostatnosti a zároveň získává cenné
metodické zkušenosti.

4. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 4 (studentka 3. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice,
etudy

Etudy

Přednes

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

G dur, A dur,
D dur

1. Zvuk, tón, dech
Tón je krásný, sytý, kulatý.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně při hře sedí, držení nástroje je
ukázkové.
3. Artikulace
Žákyně hraje stupnice i akordy (malý a
velký rozklad tónického kvintakordu,
dominantní a zmenšený septakord) non
legato i legato. Artikulace je naprosto
přesná a zřetelná.
4. Technika hrv
Studentka hraje stupnice v rychlém tempu
a až na výjimky (několik méně znělých
tónů) bezchybně.
1. Zvuk. tóa dech
Žákyně hraje plným, krásným tónem.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně zjistila, že jakmile „ubere dech,
začnou být líné prsty"a snaží se tento
nedostatek odstranit.

1. Zvuk, tóa dech

H. M. Linde:
Neuzeitliche
Übungen (č. 7)

H. U. Staeps:
Das Tägliche
Pensum (Č. 2)

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
Učitel artikulaci žákyně chválí.

4. Technika hry
Učitel se žákyně ptá, jestli je něco, s čím
si při cvičení nevěděla rady. Sám nemá
к technice hry připomínky.
1. Zvuk. tóa dech

2. Prstová technika, postoi. držení flétny
Učitel žákyni za její postřeh chválí.
Nabízí řešení žákyně si má
představovat, že hraje crescendo. Učitel
dále upozorňuje, že všechny figury by se
měly hrát tak, aby byly stejně
„pohodlné".
3. Artikulace
3. Artikulace
Studentka není zcela spokojena se svou Učitel žákyni radí, aby akcentovala jinou
než první dobu a aby na začátek figury
artikulaci někteiých figur.
použila pouze prstový impuls.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Některé figury žákyni činí menší obtíže, Učitel doporučuje hrát tato místa bez
zejména ve vysoké poloze.
opory pravého malíku. Potom vymýšlí
další cvičení: hrát jen první řádek a
vynechat přitom všechna es (tón „zahrají"
pouze prsty), potom řádek zahrát tak, jak
je zapsán.
1 Zvuk. tóa dech
1 Zvuk. tón, dech
Studentka má při hře dechové potíže, Učitel taktním způsobem navrhuje
které jsou důsledkem jejího zdravotního občasné přestávky. Zkouší skladbu se
handicapu. Musí si občas odpočinout.
studentkou v pomalém tempu a vede ji
к temnějšímu zabarvení tónu.
2. Prstová technika, postoi. držení flétny
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně přiznává, že jí někdy při hře Učitel doporučuje hrát skladbu často
v pomalém tempu a myslit na uvolněnost
tuhne levá ruka.
levé ruky.
3. Artikulace
3 Artikulace
S artikulaci žákyně nemá potíže.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Skladba je technicky velmi dobře
zvládnuta.
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně
skladbu
přednáší
velmi Učitel je s přednesem spokojen. Pouze se
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silně

domnívá, že by skladba měla působit
klidněji.

1 Zvuk. tón, dech
Studentka si s učitelem nejprve poslechne
nahrávku, kterou do hodiny přinesla.
Händlovu sonátu na ní interpretuje F.
Brüggen. Poté skladbu sama zahraje. I
přes dechové potíže je její tón krásně
nosný a zvučný.
2 Prstová technika, postoj, držení flétnv
V rychlých větách vyniká studentčina
lehká prstová technika.
3. Artikulace
Žákyně skvěle ovládá různé druhy
akcentů (dechové, jazykem, prsty).
4 Technika hrv
Žákyně by ráda docílila velmi rychlého
tempa ve 4. větě, to jí však ještě dělá
potíže.
5. Výraz
Studentka dokáže vystihnout lyriku
volných vět a temperamentní charakter
vět živých.

1. Zvuk, tón dech
Učitel se studentkou rozebírá Briiggenovu
interpretaci.
Shodnou
se
na
nejvýraznějším znaku jeho podání,
kterým je absolutní rytmická, až strojová
přesnost. Učitel slibuje, že příště přinese
jinou nahrávku.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

Celkový doiem
Studentka je velmi soustředěná, její
projev je přirozeně muzikální a živý. I
když jsou její hráčské dovednosti na
mimořádně vysoké úrovni, není se svou
technikou spokojena a sama poukazuje na
své nedostatky.

Sociální chování učitele
Učitel dává opakovaně najevo svou
spokojenost s prací studentky. Své
připomínky
formuluje spíše
jako
kolegiální rady.

soustředěně.
emocionální.
G. F. Händel:
Sonáta F dur
(1.-4. věta)

Její

podání

je

3. Artikulace

4. Technika hry
Učitel připomíná, že v rychlých větách je
nutné udržet tempo zvolené na začátku.
5. Výraz
Pedagog
studentku
vybízí
к ještě
výraznějšímu vedení melodie v pomalých
větách a ke kontrastnějšímu pojetí vět
rychlých.

Datum: 21. 2. 2007 - 2 vyučovací hodiny
.La 2. hodina
Hodina sólové hry, 45 min. + hodina komorní hry, 45 min.
Student č. 5 (studentka 1. ročníku)

Fáze
hodiny
J

Stupnice,
akordy

—

Obsah učiva

Činnost žáka

G dur, В dur

1 Zvuk. tón. dech
Žákyně nemá dobře zvládnutou dechovou
techniku.
Její tón je
intonačně
rozkolísaný, opatrný, sevřený. Sama si to
zřejmě uvědomuje, protože se učitele ptá,
jak její projev působí po zvukové stránce.

—

Činnost učitele

1. Zvuk, tón, dech
Učitel má připomínky ke zvukovému
vyrovnání spodní a horní polohy.
Doporučuje žákyni, aby hrála stupnici
pomalu a s pauzami ve vrchní poloze a
představovala si, že tóny znějí o dvě
oktávy níže. Měla by se tak zbavit
Jedovatého" zvuku vysoko položených
tónů. Vyučující navrhuje, aby vzestupně
hrála stupnici s decrescendem a sestupně
s crescendem. Uklidňuje žákyni, že práce
na tónové kvalitě je dlouhodobý proces.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
9 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákvni by prospěla větší uvolněnost prstů Učitel žákyni doporučuje jiný způsob
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a paží.

3. Artikulace
Studentka hraje stupnice i akordy (malý a
velký rozklad tónického kvintakordu,
dominantní septakord) legato a non legato
v mírném tempu. Artikulace je vcelku
přesná, potíže dělají některé legatové
spoje.
4 Technika hrv
V pomalém tempu, ve kterém studentka
stupnice hraje, se nevyskytly technické
problémy.
Etudy

W. Michel: 7
VortragsEtüden (č. 5)

1 Zvuk. tóa dech
Všechny tóny jsou hrány s mimovolným
vibratem.

nácviku stupnic: dva tóny zahrát, dva
vynechat (prsty „hrají nasucho"). Zpřesní
se tak celá prstová technika.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitel upozorňuje na nepřesnou intonaci
oktáv ve velkém rozkladu tónického
kvintakordu.
1. Zvuk. tóa dech
Pro větší znělost hlubokých tónů učitel
radí před hraním si na tónu f1 „zamručet"
do flétny a tento pocit si pak představit i
během hraní.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně hraje vsedě, držení těla i paží je
strnulé.
3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace není zcela přesná, studentka
má potíže se zvládnutím velkého
množství
předepsaných
moderních
technik.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Studentka zcela nerozumí předepsaným Učitel nejprve vysvětluje labiální vibrato:
technikám a jejich vysvětlivkám. Řídí se je třeba hodně foukat, labium přikrývat
pokyny učitele.
spíše dlaní než prsty a tón přesně ukončit
jazykem. Labiální glissando má studentka
procvičovat nejprve bez rytmu, na
dlouhých tónech. Důležité je, aby bylo
glissando plynulé. Notový zápis má
zahrát nejprve bez glissanda, potom
s glissandem. Poslední připomínka se
týká rytmu, který musí být zcela přesný.
Přednes

C.
Hand:
Petite
suite
champétre

1 Zvuk tón dech

1. Zvuk. tóa dech

Žákyně hraje skladbu na sopránovou
flétnu
s doprovodem
klavíru
(korepetitorky). Její tón je jasný a zvučný.
7 Prstová technika, oostoi, držení flétnv
Žákyně má skladbu dobře nastudovanou,
prstová technika je bez problémů.
3 Artikulace

2. Prstová technika

Artikulace je jasná a zřetelná.
X Technika hry

Studentka má menší potíže s cítěním
střídavého taktu ve 4. větě.
5. Výraz
Žákyně hraje skladbu s chutí a nadšením.
I když má s korepetitorkou teprve první
zkoušku, usiluje o maximální souhru
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3. Artikulace
Učitel žákyni doporučuje využít ostřejší
artikulace ve 3. větě.
4. Technika hrv
Učitel zdůrazňuje žákyni i korepetitorce,
že 7/4 takt ve 4. větě mají vnitřně členit
na 4 + 3. Na žákyni se obrací s pokynem,
aby na závěrečném tónu použila
pomalejší vibrato.
5. Výraz
Učitel
má
řadu
připomínek
ke
korepetitorce, která hraje 4. větu poněkud
nepřesně. Snaží se dosáhnout lepší souhry

s klavírem. Její přednes je energický a
suverénní.

Komorní
hra (duo)

R. Valentine:
Sonate I

1 Zvuk, tón. dech
Sonáta je určena pro dvě altové zobcové
flétny bez doprovodu. Studentky hrají
v obsazení: Student 2 (1. flétna), Student
5 (2. flétna). Obě žákyně mají potíže se
zvukovou vyrovnaností, jejich tón je
neznělý a roztřesený.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Obě studentky při hře sedí. U 2. flétny se
občas
vyskytují
nepřesnosti
v šestnáctinových
úsecích
(nepřesná
prstová technika).
3. Artikulace
Artikulace je
velmi
nejasná
a
nesrozumitelná.

flétny a klavíru (opakuje začátky,
společné zdvihy, konce a části, v nichž
má sólové postavení klavír). Zkoušku
uzavírá s tím, že obě instrumentalistky si
ještě musí lépe nastudovat 4. větu a
společněji pak nacvičit.
1. Zvuk, tón. dech

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
Ve 3. větě se učitel vyjadřuje к artikulaci
- měla by být rozmanitější. V poslední
větě (gigue) je nutná artikulace t-d-t, t-d-t.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Pod učitelovým vedením se žákyně snaží Učitel žákyním vysvětluje, jak mají
dosáhnout lepší souhry (přesné nástupy, skladbu nacvičovat: v 1. větě kvůli
společnému nástupu odpočítat před
stejné trylky, přesnější intonace).
začátkem jeden takt; v partituře si
barevně označit hlavní hlas (prochází
oběma party); zastavit se na rytmicky
obtížném místě a udělat „smyčku" (takt
opakovat tak dlouho, dokud problém
nevymizí); figuru, kterou si hlasy
předávají, je nutno cítit stejně (úryvek po
sobě flétny na principu echa opakují, poté
jej zahrají unisono); intonačně jsou
nejchoulostivější unisono a oktávy (2.
flétna musí použít alternativní hmat a
doladit se к 1. flétně).
5. Výraz
5. Výraz
Žákyně zatím nejsou schopny vystihnout Učitel žákyním přibližuje charakter
jednotlivých tanců: V sarabandě je
taneční charakter jednotlivých vět.
důležitá 1. a 2. doba, gavota by měla být
rychlejší s ostřejší artikulaci, u gigue je
nutné dopracovat se rychlejšího tempa a
myslet při hře více na 3. než na 1. dobu
(nebude docházet ke zvolňování).

Celkový doiem
Žákyně ještě nemají zkušenosti s komorní
hrou, což se projevuje ve špatné souhře a
v intonačních nepřesnostech. Jsou ale
velmi snaživé a zodpovědné a všechny
učitelovy připomínky vděčně přijímají.
Druhá flétnistka (Student 5) působí
nejistým
dojmem,
své
technické
nedostatky
kompenzuje
velkou
pracovitostí a pílí.
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Sociální chování učitele
Učitel se studentkami pracuje trpělivě, při
komorní hře řeší otázky souhry a
intonace, nikoli technické záležitosti.
Oceňuje, pokud žákyně na jeho
připomínky živě reagují. Na zmenšení
obav a nejistoty druhé flétnistky dobře
působí učitelův pozitivní a klidný přístup.

Datum: 13. 3. 2007 - 4 vyučovací hodiny
_1. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 1 (studentka 4. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice,

Obsah učiva

Činnost učitele

Činnost žáka

akordy
Etudy

K. de Witt: 10
Etüden für die
Erweiterung
der
Blockflötentechnik (Č. 5)
N. Bousquet:
36 Etudes (č.
5)

1 Zvuk. tóa dech
Žákyni chvíli trvá, než zklidní dech Její
tón postupně nabývá na síle. Spodní tóny
(gis1, fis1) jsou znělé.

2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně při hře sedí. Její prstová technika
je přesná, držení nástroje bezchybné.

F.
Brüggen:
Etudy (č. 3)

3. Artikulace
Artikulace působí bezproblémově.
Žákyně se ptá, nemá-li hrát rychlé
postupy v Bousquetově etudě způsobem
inégal.

4 Technika hrv
Žákyně má menší problémy s hraním
legátových postupů. Stěžuje si na
vysokou obtížnost etudy K. de Witt.
Hraje
rytmicky
přesně,
velmi
soustředěně.

Přednes

M. Ishii: Black
Intention

i /viik tóa dech
1. věta je určena pro 2 sopránové zobcové
flétny, na které hraje jeden hráč, 2. věta je
pro sólovou tenorovou flétnu. Dvojhlasé
pasáže jsou zvučné, obě flétny znějí
vyrovnaně. Žákyně dobře zvládá i zpívání
do flétny (brumendo) ve 2. větě.
7 Prstová technika, postoi. držení flétnv
Studentka sedí, začátek první věty hraje
levou rukou na jednu flétnu. Snaží se
vyřešit uchopení druhé flétny v průběhu
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Učitel hru stupme vynechává, pouze se
ptá žákyně, zda při cvičení nemá nějaký
technický problém.
1. Zvuk. tóa dech
Učitel doporučuje myslet při hře na dech
a zkusit cvičně pohybovat flétnou (dlouhý
souvislý pohyb má napomoci plynulému
výdechu). Při špatném ozývání vysokých
tónů v legátu má studentka zkusit
zvednout nohu (přispívá to к většímu
soustředění na dech).
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel žákyni nabádá к větší uvolněnosti
těla a rukou a mluví o tom, co pomáhá
jemu
к navození
většího
pocitu
uvolněnosti: hrát chvíli vleže nebo vestoje
s opřením o stěnu. Další připomínka se
týká levého palce - pohyb by měl být
minimální. Studentka by si měla
zopakovat Briiggenovu etudu zaměřenou
na tento technický problém.
3. Artikulace
V Bousquetově etudě není učitel úplně
spokojen s rychlými pasážemi - žákyně
by měla docílit lepší synchronizace
pohybu jazyka a prstů. V rámci další fáze
nácviku by studentka mohla vymyslet jiné
způsoby artikulace.
4. Technika hrv
Učitel se nejprve ptá na studentčiny
dojmy
z nácviku.
Upozorňuje,
že
náročnou etudu má žákyně cvičit po
částech, ne příliš dlouho, avšak každý
den. Rychlé šestnáctinové postupy by se
měly cvičit v různých
obměnách,
s vynecháním určitých tónů (např.
nenechat zaznít druhý tón ve skupině čtyř
šestnáctin, pouze jej naznačit hmatem).
1. Zvuk, tóa dech
Učitel radí, jak zvládnout nasazení tónu
d3 po pauze - vyzkoušet si, co je třeba
udělat pro to, aby se tón ozval, zkoušet
problematické místo třeba 10 krát
v průběhu celého dne.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel se studentkou řeší, kde mít
položenu druhou flétna aby návaznost
mezi jednohlasou a dvouhlasou částí byla

hry a plynulý přechod na dvouhlasou hru.
Legátový
spoj
g'-a 2
vyznívá
problematicky.

3. Artikulace
Žákyně dobře
artikulace.

zvládá

různé

druhy

4 Technika hrv
1. věta je na velmi dobré technické
úrovni, 2. větu žákyně ještě dobře
neovládá, hraje ji po částech.
5. Výraz
Přednes žákyně je v 1. větě velmi
dynamický a temperamentní. Žákyně si
však svým projevem není zcela jistá,
chtěla by, aby věta působila jednolitějším
dojmem. 2. větu pojímá jako kontrast
květě předešlé, nedaří se jí však ještě
samotný závěr skladby.

Celkovv doiem
Studentka působí velmi soustředěným
dojmem. Na hodinu je pečlivě připravená,
její hra je na velmi dobré technické i
výrazové úrovni.

co největší. U legatového spoje gl-a^
doporučuje
přenést
„odpovědnost"
z levého palce na 3. prst. Některá
glissanda navrhuje provádět postupným
uzavíráním palcového otvoru, nikoli
dechem.
3. Artikulace
Učitel navrhuje tvořit předepsané akcenty
dechem i jazykem. Ve zrychlujícím se
závěru 1. věty doporučuje ostré
nasazování í-k.
4. Technika hrv
Učitel připomíná, že v 1. větě je hlavním
výrazovým
prostředkem
rytmus.
Studentka by ji už měla hrát vcelku, 2.
větu by měla cvičit po částech.
5. Výraz
Učitel upozorňuje, že podmínkou
zdařilého přednesu této po všech
stránkách obtížné skladby je dosáhnutí
vysokého stupně soustředění. Navrhuje
studentce, aby si do partu napsala zvláštní
značky, které jí v koncentraci pomohou.
Dodává, že celistvého dojmu skladba
nabude, až se studentka naučí „přenášet"
přes pauzy (nebude je chápat staticky, ale
jako dynamickou součást pohybu celé
skladby). Chválí studentku za kvalitní
přípravu.

Sociální chování učitele
Učitel
jedná
se
žákyní
jako
s rovnocenným partnerem, vystupuje
spíše jako rádce než jako přísná autorita.
Zajímá se o její problémy spojené
s plánovaným vysokoškolským studiem.
Žákyně byla přijata na vysokou školu
v Londýně a řeší potíže s ubytováním.
Učitel jí nabízí konkrétní pomoc (adresy
nadací, osobní kontakty).

2Jiodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 2 (studentka 2. ročníku)
Fáze
Jiodiny

Obsah učiva

Činnost učitele

Činnost žáka

Stupnice

Etudy

F.
Brüggen:
Etuda č. 1
W. Michel: 7
VortragsEtüden
(A

1 Zvuk, tón. dech
Zvuk je slabý, tón opatrný, některé
vysoké tóny se špatně ozývají. Na konci
frází má žákyně potíže s dechem.
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Učitel dnes stupnice nechce slyšet, pouze
se ptá, jestli s nimi žákyně nemá nějaký
technický problém.
1. Zvuk, tón, dech
Na zvládnutí dechových obtíží učitel
doporučuje Malotínův systém tzv.
cvičných tónů (zahrát nejprve dlouhý
vydržovaný tón, kterým etuda začíná).
Poté má studentka zahrát rozložený

little
SoundMachine)

2 Prstová technika, oostoi, držení flétnv
Studentka hraje vsedě, flétnu drží blízko
těla, pohyby prstů jsou nepřesné.

3. Artikulace

Artikulace je nevýrazná, nezřetelná.

4 Technika hrv

Žákyně
hraje
mírně
nerytmicky,
největším problémem jsou pro ni velké
skoky v melodii.
Přednes

A.
Davis:
Partita
J. van Eyck:
Pavana

1 Zvuk. tón, dech
Zvuková stránka projevu se zlepšila v 1.
větě Partity, dechové problémy se
objevily v 5. větě. Eyckovu skladbu hraje
žákyně na renesanční typ flétny.
2 Prstová technika. Dostoi, držení flétny
Pohyb prstů není přesný, největší potíže
nastávají ve 2. větě.

3 Artikulace
Ve 2. větě Partity dobře vyznívají
repetované tóny, artikulace je lehká a
jemná. Ve variacích Pavany je artikulace
ještě nepřesná.

4 Technika hry

Žákyně má dobře technicky zvládnutou
Partitu, variace v Pavaně jsou ještě
1 technicky problematické.
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kvintakord С dur (opět na dlouhých
tónech) a zvednout při tom nohu. Jako
další dechové cvičení by měla doma hrát
čtvrt hodiny vydržované tóny na
tenorovou
flétnu
(od
nástrojaře
Kašpaříka, je z bezového dřeva a má
specifickou barvu zvuku - pozn.
aut.).Učitel dále doporučuje postupy,
které pomáhají jemu: lehnout si na zem a
hrát flažolety nebo zpívat brumendem do
flétny. Po chvíli studentku chválí za
zlepšení.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel chválí prstovou techniku v začátku
etudy, ale není spokojen s chromatickými
postupy. Doporučuje vymýšlet a zkoušet
chromatická cvičení od různých tónů.
Konstatuje, že řada prstových problémů
pramení z nedostatečného využívání
opěrného malíčku. Žákyně si má přesně
rozmyslet, kdy malíček použije. Učitel
podotýká, že pohyb prstů má přímou
souvislost se zvukem nástroje.
3. Artikulace
Podle učitele se artikulace od poslední
hodiny zhoršila, příčinou je zřejmě
rychlejší tempo. Žákyně by měla etudu
cvičit pomalu.
4. Technika hrv
Učitel oceňuje rychlé tempo, měří je na
metronomu a zapisuje číslo do partu.
V tomto tempu by měla žákyně hrát etudu
na zkouškách. Učitel však doporučuje,
aby hrála skladbu zatím pomaleji. U
Michelovy etudy je nezbytný „strojově"
přesný rytmus.
1. Zvuk, tón, dech
Učitel připomíná nutnost dechové
stability a přiměřeného tlaku vzduchu při
hraní vysokých tónů.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Podle učitele jsou příčinou většiny
problémů nepřesné prstové spoje: prstová
technika má přímý vliv na zvukovou
složku. U decrescenda na dlouhém tónu
radí použít alternativní hmat a při
zeslabování postupně odkrývat prsty.
3. Artikulace
Učitel řeší artikulaci především v Pavaně.
První tón radí nasadit bez jazyka, protože
zde je důležitější průběh tónu než jeho
začátek. Ve 3. variaci by měla žákyně
nejprve vyrovnat zvukovou složku
(oktávový pohyb) a potom se zaměřit na
artikulaci.
4. Technika hrv
Při hraní variací učitel doporučuje
vycházet z frázování melodie: správné
cítění frází napomůže technické stránce.

5. Výraz.
5. Vvraz
Až na některé technické problémy je Učitel chválí přednes Partity, má však
přednes Partity na velmi dobré úrovni. ještě několik připomínek: nacvičit
Žákyně
hraje
skladbu
s vnitřním přechod z 3. na 4. větu, zpomalit na konci
porozuměním.
Přednes
Pavany 4. věty, závěr 5. věty hrát v crescendu.
s variacemi
není posluchači zcela V Pavaně učitel oceňuje dobrou orientaci
srozumitelný, žákyně má hodně potíží ve frázích. Upozorňuje, že žákyně hraje
s dechem a prstovou technikou.
dobře místa, kde je třeba vyjádřit napětí,
neumí však dobře vystihnout uvolnění.
Předvádí, jak by měla fráze vypadat:
důležitá je její první část, a proto je nutné
ji zdůraznit, zbytek fráze je však třeba
nechat volně plynout („Nepracuj tam, kde
to pracuje za tebe").
Sociální chování učitele
Celkový doiem
Nejistota ve vystupování žákyně se odráží Učitel si uvědomuje studentčinu plachost
v její hře (především ve zvukové stránce). a nejistotu a snaží se ji podpořit.
S učitelem se však snaží aktivně V průběhu hodiny dvakrát shrnul klady i
spolupracovat. V průběhu hodiny se její nedostatky (po hraní etud i přednesu).
Stanovil žákyni hlavní úkoly (dechová
problémy s dechem zlepšují.
cvičení, hrát celé fráze bez nádechu,
cvičit na rytmy, zlepšit chromatické
postupy), její problémy však nijak
nezdůrazňoval („Chyby jsou od toho,
abychom si z nich vzali poučení").
Studentku několikrát pochválil a ocenil
její snahu.

3. hodina
Hodina s ólové hry, 45 min.
Student 3 (student 1. ročníku)
Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

—

—

hodiny
Stupnice
Etudy

F.
Brüggen:
Etuda č. 2
A.
Davis:
Etudy (č. 5)

1 Zvuk. tón dech
Zvuk je nevyrovnaný, tóny jsou neznělé,
s mimovolným vibratem. Vrchní tóny se
špatně ozývají, působí sevřeným dojmem.
Po provedení učitelových připomínek se
tón výrazně zlepšil.

1. Zvuk. tón dech
Učitel si všiml, že student při hře příliš
zapojuje krk („Jako bys chtěl krkem
korigovat výšku tónů"). Tóny, které
vyznívají ostře, by si měl student nejprve
zahrát se zpíváním (brumendem) do
flétny. Dalším doporučením je Malotínův
systém opěrných tónů.
j Prstová technika, postoi, držení flétnv
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žák sedí, jeho držení těla je strnulé. Učitel vysvětluje, co je příčinou obtíží při
Pohyby prstů jsou celkově nepřesné, hraní některých tónových spojů - špatná
rovnováha nástroje. Tóny, při kterých se
nejhůře vyznívá spoj tónů g 2 -a 2 -g 2 -b 2 .
pohybuje levý palec, je lepší hrát
s oporou pravého malíčku. Pohyb levého
palce musí být minimální.
3. Artikulace
3 Artikulace
Po prvním přehrání etudy žák sám Učitel chce, aby žák nejprve šeptem
přiznává, že má velké potíže s artikulaci. artikuloval bez flétny, na slabiky tý-dý a
Postupuje potom podle učitelových sáhl si přitom rukou na krk v místě
instrukcí, zkouší artikulaci na jednom „ohryzku". Neměl by být cítit žádný
tónu a má radost, že se mu to daří. Sám pohyb. Dále má žák zkusit nasazovat
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přišel na to, co je hlavní příčinou jeho
artikulačních obtíží - při nasazování
nepoužívá jen špičku jazyka, ale celou
jeho střední část.
4. Technika hrv
Po zlepšení potíží s dechem a artikulaci se
vylepšila i technika, žák byl schopen
zahrát celé etudy ve svižném tempu,
rytmicky a poměrně lehce.
Přednes

С.
Spahn:
Schrijn

totéž, ale s flétnou na jednom tónu. Pohyb
ohryzku je sice patrný, ale nevýrazný.
Touto kontrolou žák zjistí, jestli artikuluje
správně (pouhou špičkou jazyka) nebo
špatně (celým jazykem).
4. Technika hrv

1. Zvuk, tón, dech
1 Zvuk, tóa dech
Skladba, která je určena pro sólovou Po prvním poslechu učitel žáka chválí za
tenorovou
flétnu,
využívá
jedné dobré zvládnutí celé skladby. Potom se
z moderních technik - zpívání do flétny. zaměřuje na detaily: zvuk je místy
Žák si tuto techniku dobře osvojil (kromě nevyrovnaný, tóny intonačně nejisté.
unisona a paralelních kvart a kvint zvládá
1 melodický postup hlasu na flétnové
prodlevě).
Hůře vyznívají části bez
zpěvu, v nichž je tón slabý a úzký.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Labilita a nepřesnost prstů se nejvíce Učitel studentovi vysvětluje, kde má
použít alternativní hmaty, aby se
projevuje v prostřední, rychlé části.
vylepšila intonace.
3. Artikulace
3. Artikulace
Žákovy artikulační problémy se projevily
pouze v rychlé části.
4. Technika hrv
4 Technika hrv
Student má technické potíže v rychlé
části. Nezvládá přesné hraní jazzových
rytmů v tempu.
5. Vvraz
5. Vvraz
Učitel
se studentem řeší přechod
Přednes pomalých částí je přesvědčivý.
Z interpretace středního úseku je cítit z pomalé části na střední díl. Sám zkouší
nervozita, která se projevuje i ve spojení různé varianty, student je opakuje a pak si
má vybrat, co mu nejlépe vyhovuje.
první a druhé části.
Učitel vyzdvihuje význam melodie ve
volné části: žák by ji měl přednášet velmi
cantabilně. Nezbytné je porozumět
frázování - melodie je členěna na jakési
otázky a odpovědi. Učitel navrhuje, aby
„otázky" hrál žák a „odpovědi" učitel.
Potom žáka chválí za citlivé provedení.

felkovv doiem
Student má ještě nedostatky ve všech
základních prvcích flétnové hry. Je však
velice iniciativní a snaživý. Všechny
učitelovy připomínky přijímá a na
odstranění svých nedostatků zodpovědně
pracuje.
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Sociální chování učitele
Pedagog je trpělivý, chválí žáka i za malé
pokroky. Přesně formuluje své požadavky
a vyžaduje jejich plnění, vede však žáka
také к samostatnosti (sám se má zamýšlet
nad určitými problémy).

4. hodina
Hodina sólové hry, 45 min.
Student 4 (studentka 3. ročníku)
Fáze
hodiny
Stupnice
Etudy

Obsah učiva
H. U. Staeps:
Das Tägliche
Pensum
К. de Witt: 10
Etüden (č. 9)

Činnost žáka

Činnost učitele

—

—

1 Zvuk. tón. dech
Zvuk je nosný, plný, sytý. Tón zní kulatě.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Studentka hraje vsedě. Prstová technika je
u první etudy naprosto přesná, ve druhé
etudě, která je pro žákyni nová, se nedaří
legatové spoje. Žákyně si stěžuje, že se jí
při hře klepou prsty.

1. Zvuk. tón, dech

3 Artikulace
Artikulace je na výborné úrovni.
4 Technika hrv
První etudu hraje žákyně ve velmi
rychlém tempu a téměř bezchybně. Ve
druhé etudě jí dělají potíže legatové spoje.

Přednes

G. B. Fontana:
Sonata

1 Zvuk. tón. dech

Skladba je určena pro sólovou flétnu,
studentka hraje na renesanční typ.
Všechny tóny jsou zvukově vyrovnané.
2 Prstová technika. Dostoi. držení flétnv
Držení nástroje je ukázkové, prstová
technika výborná.
3 Artikulace

Artikulace je jemná a přesná.

X Technika hrv

Skladba je po technické stránce dobře
propracovaná.
5. Vvraz
Žákyně na začátku přiznává, ze si není
jistá frázováním. Přesto skladba v jejím
podání působí zajímavě.
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2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
S první etudou je učitel spokojen. Druhou
etudu rozebírá hlavně z hlediska prstové
techniky. Doporučuje při cvičení střídat
po taktech legato a nasazování,
vynechávat určité tóny, ale hrát přitom
„nasucho" (s naznačením hmatů), co
nejméně hýbat prsty, při legatovém spoji
g 2 -cis 3 „ukotvit 2. prst a opřít se o zvuk ostatní prsty se přidají". Pro zlepšení
prstové stability doporučuje často
uvolňovat ruku a rovnat si při hraní tělo
(vleže na zádech, vestoje u skříně).
3. Artikulace
Učitel žákyni upozorňuje, že na konci
některých frází zapomíná uzavřít tón.
4. Technika hrv
Podle učitelova mínění by měla být první
etuda zahrána rytmičtěji. Radí, aby
druhou etudu zatím hrála pomaleji a
soustředila se na rytmicky přesné hraní
legat.
1. Zvuk, tón, dech
Učitel doporučuje, aby žákyně hrála
skladbu na flétnu od nástrojaře Kašpaříka.
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitel podotýká, že artikulace má vliv i
na frázování. Seznamuje studentku
s účinným artikulačním cvičením: otočit
střední díl flétny, artikulovat rytmus
skladby na jednom tónu a prsty „hrát"
hmaty na korpus bez dírek. Po otočení
flétny do původního stavu se žákyni bude
hrát velice dobře a pohodlně.
4. Technika hrv
Učitel se žákyní nacvičuje provedení
diminuenda
v závěru
skladby.
Upozorňuje, že výsledné tempo bude
dvakrát tak rychlé.
5. Výraz
Učitel věnuje hodně pozornosti frázování.
Studentka musí vědět, kam každá fráze
směřuje, které tóny jsou z hlediska vedení
melodie hlavní.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Žákyně je velmi soustředěná, její hudební Učitel oceňuje studentčin svědomitý
projev je živý a muzikální. Ráda by přístup i její hráčské kvality. Zajímá se o
studovala hru na zobcovou flétnu její skladby (žákyně studuje na
v zahraničí, učitel jí to však kvůli jejím konzervatoři jako druhý obor kompozici)
a vybízí ji, aby se pokusila vydat své
astmatickým potížím nedoporučuje.
skladby v cizině. Nabízí svou pomoc
(adresy
nakladatelství,
formulace
nabídky, korespondence v angličtině).
Žákyně je za učitelovu vstřícnost vděčná.

Závěry z pozorování
Učitel je klidný, trpělivý, systematický. Mezi jeho studenty jsou velké rozdíly
z hlediska věku i hráčských dovedností. Tato různorodost klade velké nároky na učitelovy
metodické, pedagogické i psychologické schopnosti. Učitel však tyto nároky velmi dobře
zvládá. Ke každému studentovi přistupuje individuálně, s velkým pedagogickým taktem.
Učitelova pečlivost je patrná zejména v oblasti technické průpravy studenta.
Pedagog chce, aby žák každý technický problém dokonale pochopil a aby samostatně
uvažoval o vlastních technických obtížích. Často se studentů ptá na jejich pocity při hře
nejen proto, aby získal co nejpřesnější informace o tom, co je nutno korigovat, ale i proto,
aby student sám dokázal případné problémy pojmenovat, a aby tak sám směřoval к jejich
odstranění. Je však důležité si podobně uvědomovat a pojmenovávat i pocity pozitivní,
neboť se odrážejí jak v hráčské jistotě, tak v celkovém stavu osobnosti. Všechny problémy
učitel řeší okamžitě, upozorňuje však i na to, že překonání některých obtíží vyžaduje delší
čas. К problémům studentů se učitel staví vyrovnaně, netrpí podceňováním ani
přeceňováním potíží, s nimiž se mu žáci svěřují. V takových situacích se často nahlas
zamýšlí, přičemž problémy pojmenovává a může v tom být žákům určitým vzorem, a vždy
nabízí konstruktivní řešení (způsob nácviku, pomůcku psychologického charakteru apod ).
Velmi mne zaujalo učitelovo celkově pozitivní naladění, které se projevuje častým
povzbuzováním a oceňováním dobrých výkonů. Učitel žáky v hodinách průběžně verbálně
hodnotí, nejisté studenty chválí za každý, byť i malý, pokrok. Sympaticky také působí
učitelův výrok „chyby jsou od toho, abychom si z nich vzali poučení".
Repertoár studentů je z hlediska historického i stylového velmi vyrovnaný - sahá
od renesance přes rané a vrcholné baroko po současnost. Učitel nezapomíná ani na hru
zpaměti, studenty к ní však bezpodmínečně nenutí. Do určité míry směřuje i к tvořivosti, a
to v rámci renesančních a raně barokních diminucí i samostatného zdobení melodie
v

pomalých větách barokních skladeb. Učitel své studenty velmi často doprovází na flétnu.
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Klavír ve třídě není a spinet, kterým je jinak učebna vybavena, byl v době mých hospitací
v opravě.
Jsem přesvědčena, že učitelův postup je z metodického hlediska dokonale
propracován. Pedagog své bohaté zkušenosti dokáže svým studentům citlivým způsobem
předávat, čímž jim zároveň poskytuje výborný základ pro jejich vlastní budoucí
pedagogickou činnost.

Rozhovor s pedagogem
a) Řešení interpretační úrovně
1) Jak zdokonalujete dechovou techniku studentů? Mají nově přijatí studenti vytvořeny
správné dechové návyky?
Na dechové technice pracujeme pomocí dechových cvičení, tzn. cvičení, která se provádí
bez nástroje. Vycházíme z příkladů dechové gymnastiky uvedených v Hairweho metodice,
ve Flautoškole, ale i z řady dalších. Dechová technika nově přijatých studentů je na různé
úrovni, ale и všech se dechové návyky dají dále zdokonalovat.
2) Jakými způsoby u studentů rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?
Podmínkou kvalitního znělého tónu je správná dechová technika. Dechová a zvuková
cvičení tedy tvoří dvě strany téže mince - dechová cvičení rozvíjejí tělo, což má pozitivní
vliv na kvalitu tónu, při zvukových cvičeních jsou zase zapotřebí vycvičené dýchací svaly.
Pro tvorbu kvalitního znělého tónu je

také nezbytná správná představa, к tomu slouží

sluchová cvičení, která mají nejrůznější podobu (předehrávání tónů učitelem, rozlišování
zvukových barev: žáci hrají stejné tóny v různých polohách - ve stoje, vsedě, vleže, vsedě
se zvednutou nohou - a nacházejí jemné rozdíly ve zvukové barvě, poslouchají hru svých
kolegů, nahrávky

apod.). To vše obohacuje sluchovou představu a napomáhá tvorbě

znělého tónu.
3) Vedete studenty к hledání dalších zvukových možností nástroje?
S novými zvukovými možnostmi nástroje se studenti setkávají při interpretaci moderní
hudby, která právě využívá dalších zvukových možností flétny. Osvojení těchto moderních
hráčských technik hráče obohacuje a pomáhá mu to např. i při interpretaci barokní hudby.
Pro poznávání zvukových možností flétny je důležitý i kontakt studentů s různými typy
kvalitních nástrojů (renesančními, barokními, moderními). Proto jim někdy půjčuji i své
flétny. Myslím, že velké obohacení

v tomto směru představují bezové flétny českého

výrobce V. Kašpaříka, které mají svoji specifickou zvukovou barvu.
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4) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujete studenty na případné nedostatky?
Nedostatky se samozřejmě snažím napravovat, ale jsem si také vědom toho, že držení těla
vychází z fyziologické podstaty každého člověka. Někteří slavní hráči neměli držení těla
úplně předpisové, a přesto dosáhli vynikajících výsledků. Jako učitel však musím dbát na
to, aby si studenti osvojili správné návyky. Pokud jde o preferenci sezení nebo stání při
hře, myslím si, že z technického hlediska to na kvalitu hraní nemá vliv. Je to hodně
individuální - některým studentům se lépe hraje vsedě, jiným ve stoje. Projev pokročilého
hráče je stejně kvalitní v obou případech. Vedu studenty к tomu, aby se na koncertě
přizpůsobili velikosti, dispozicím a akustice konkrétního sálu. Závisí to však i na skladbě.
Pokud student hraje skladbu s velkým množstvím tzv. kolenových hmatů, je přirozené, že
bude při hře sedět.
5) Na jaké úrovni bývá artikulační technika u nově přijatých studentů? Jaké postupy pro
zpřesnění artikulace se vám osvědčily?
Úroveň je různorodá, ale vždy je co zlepšovat. Záleží na tom, z jakého prostředí žák přišel
- zda se setkal s učitelem, který zobcové flétně rozuměl nebo zda jej učil klarinetista nebo
jiný „dechař". Na zlepšování artikulační techniky se studenty pracuji způsoby a postupy
popsanými ve Flautoškole a v učebnici W. van Hcmweho.
6) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých studentů setkáváte? Jak tyto
problémy řešíte?
Zlepšování techniky studentů je nikdy nekončící práce, každý má co zlepšovat. Technickým
nedostatkům je třeba se stále věnovat a nepřehlížet je.
7) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte studentům к
procvičování techniky?
Stupnice a etudy slouží к tomu, aby se žák naučil ovládat nástroj a získal určité, řekněme
mechanické návyky. V okamžiku, kdy cvičíme stupnici nebo etudu, nejsme zaměřeni na
nějaký umělecký prožitek a můžeme se daleko víc soustředit na technické prvky, které se
máme naučit. Jiná věc je, že stejného efektu můžeme docílit cvičením vybraných kousků ze
skladeb. V podstatě je jedno Jestli to, co se potřebujeme naučit, nacvičíme na stupnicích a
etudách nebo na jiných materiálech. Jak už jsem ale řekl, stupnice a etudy jsou rozhodně
dobré v tom, že příliš nemusíme myslet na to, co hrajeme a soustředíme se hlavně na
techniku. Hlavní důraz kladu na to, aby student sám sebe poslouchal a pozoroval, jak se
Při hraní cítí. Měl by totiž dosáhnout co nejlepšího zvukového výsledku, co nejlepšího
Provedení a přitom být v takové tělesné pohodě, která mu umožiú několikrát to ve stejné
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úrovni opakovat. Aby se nestalo, že student zahraje etudu jednou dobře a podruhé už
bude mít takovou křeč v ruce, že to nepůjde.
8) Jak studenty vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte jim
své vlastní pojetí přednesu nebo je spíše necháte realizovat jejich vlastní interpretační
představy?
Hodně to závisí na vyspělosti studenta. V základním barokním flétnovém repertoáru jsou
určité výrazové prvky, které jsou objektivní a nezpochybnitelné. Jde o frázování vycházející
z vedení melodie, velmi často i z harmonie. Tyto věci, dané zápisem skladby, je třeba
zachovat a naučit studenty orientaci v nich. V případě, že studenti tato „pravidla"
respektují, snažím se je nechat, aby ve skladbě sami našli to, co je podle nich podstatné a
koriguji jen to, co je, podle mého názoru, v rozporu s charakterem skladby. Zároveň si
uvědomuji, že jiný učitel může dojít к jinému názoru. Pokud jde o pojetí přednesu, někdy
studentovi zahraji část skladby tak, jak ji chápu já a společně se pak o tom bavíme.
Málokdy mu ale striktně určím, jak má skladbu hrát. Dělám to tak jen v případě, kdy je
student bezradný.
9) Rozebíráte se žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků nebo se spíš
zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?
Vprincipu si myslím, že je lepší postupovat od celku к detailu. Opět ale záleží na
vyspělosti a zkušenosti studenta. Vpraxi používám oba dva způsoby.
10) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?
Domnívám se, že podrobná analýza skladby předcházející jejímu vlastnímu nastudování je
velmi vhodná pro vyspělé hráče nebo studenty se skládáteIskými ambicemi. Jedné své
studentce, která si zvolila jako druhý obor kompozici, jsem tento postup několikrát
doporučil. Sám jsem tak za dob svých studií často postupoval. V současné době to ale
nedělám moc často. Žáci, se kterými pracuji, si většinou chtějí skladbu nejprve zahrát, aby
věděli, jak zní. A já si nemyslím, že je to v zásadě špatný způsob.
11) Jak dalece je pro vás důležitá stylovost interpretace? Orientují se vaši žáci
v problematice historicky poučené interpretace?
To je trochu choulostivé téma, každý si totiž pod pojmem stylovost představuje něco trochu
jiného. Opět se snažím postupovat od nejpodstatnějších věcí к jednotlivým detailům a
s každým studentem dojdu tak daleko, jak to jde. Sám si přitom uvědomuji hranice svých
znalostí. Snažím se však, aby studenti dokázali vyjádřit rozdíl mezi středověkou,
renesanční, raně barokní a vrcholně barokní skladbou. Velkou roli v tom hraje
posluchačská a s tím související i zvuková zkušenost. Má-li student „naposloucháno"
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určité množství hodin renesanční hudby, tak má v uchu určitý zvukový typ a mnohem lépe
pak renesanční skladby hraje. Chtít však, aby se studenti orientovali ve všech stylech stejně
dokonale, to je utopie.
12) Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti jiných
učitelů?
Čerpám z obojího. Za zvláště cenné považuji zkušenosti získané z vlastních hodin za dob
svých studií nebo z pozorování hodin jiných učitelů.
13) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro studenty obtížné.
Vystačíte si s odbornou hudební terminologií nebo využíváte i jiných jazykových
prostředků (např. metafor)?
S odbornou terminologií si rozhodně nevystačím. Snažím se využívat různých jazykových
prostředků, aby mě studenti pokud možno přesně pochopili.
14) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Myslím si, že to souvisí s tím, čím učitel sám prošel. Já mám velmi malou zkušenost s hrou
zpaměti na pódiu; se svými žáky rozlišuji hru zpaměti při nácviku a na pódiu - myslím si,
že jsou to dvě rozdílné věci. Na hře zpaměti při veřejných vystoupeních и svých studentů
netrvám, kdo však chce dostat jedničku, musí na přehrávce alespoň jednou za rok hrát
zpaměti. Žáci, kteří tak byli vedeni odmalička, s tím žádný problém nemají, studenti
s menšími zkušenostmi potřebují na přípravu mnohem více času. Jinou věcí je cvičení;
myslím si, že v nácviku skladby je hraní zpaměti moc důležité. Pokud nějakou skladbu
studujeme seriózně, systematicky, tak ji za nějaký čas dokážeme zahrát zpaměti. Jednak je
tedy důležité ve fázi nácviku si zkusit, jaké to je hrát zpaměti a jednak, což je mnohem
podstatnější, je prospěšné cvičit zpaměti jednotlivé úseky skladby. Pokud jsou ve skladbě
např. dva takty technicky obtížné, doporučuji svým žákům, aby si noty jednou přečetli,
potom se otočili nebo zavřeli oči a cvičili to dál zpaměti. Takový způsob umožňuje lepší
soustředění se na technickou i výrazovou stránku přednesu.
15) Doprovázíte v hodinách žáka (na flétnu, klavír)? Jak často má student předepsány
korepetice?
Na

flétnu

Korepetice

žáky

doprovázím

velmi

mají žáci zhruba jednou

často,

cembalo

je

bohužel

dlouhodobě

v opravě.

týdně.

16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle vás napomohlo zlepšení situace?
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Nejdůležitější je vzdělávání učitelů, pomohla by však i určitá změna klimatu. Ředitelé ZUŠ
by měli chápat zobcovou flétnu jako plnohodnotný nástroj a učitele směrovat к dalšímu
vzdělávání.

b) Pedagogicko-psychologickv přístup
1) Pomáhají vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie a
vaše předchozí pedagogická praxe?
Určité znalosti z hudební pedagogiky a psychologie považuji za nezbytné. Nejvíce mi však
pomohla má předchozí pedagogická praxe a zkušenosti načerpané při pozorování práce
jiných pedagogů, a to nejen flétnistů.
2) Jakými způsoby se studenty řešíte interpretační problémy (např. samostatné řešení
úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce)?
Velice často studentům zadávám samostatné úkoly a potom na hodině jejich práci posuzuji
a snažím se je nasměrovat dál. Dávám jim co největší samostatnost a potom doplňuji to, co
je potřebné nebo to, čemu neporozuměli.
3) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy student chce
hrát skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?
Pedagogický takt je samozřejmě moc důležitý. Pokud žák chce hrát technicky náročnou
skladbu a ještě na ni nestačí, je to problém. V takových případech žákovi navrhnu, aby se
skladbu naučil jako etudu a zatím ji nehrál na vystoupení. Můžeme spolu skladbu
analyzovat a celkově se na ní hodně naučit, ale veřejné provedení se snažím odložit.
4) Jaké motivační prostředky používáte?
Studenti, které učím na konzervatoři, naštěstí nemusím к práci nijak pobízet. Jsou velmi
snaživí a iniciativní. Jejich snahu vždycky nahlas ocením.
5) Jak často studenty verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru, jednou za
čas)?
Studenty hodnotím verbálně tehdy, když je mohu pochválit. Pokud něco studentovi nejde,
snažím se ho navést tak, aby daný problém zvládl.
6) Máte se studenty kontakt i mimo školu (např. společenské akce, koncerty)?
Studenti jsou velmi aktivní, takže občas sami zorganizují nějaký koncert nebo vystoupení
mimo rámec konzervatoře. Na takovéto akce je samozřejmě připravuji a účastním se jich
s nimi.
Mají к vám studenti důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod ?
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Myslím, že asi důvěru mají. Nijak nevyzvídám, ale někdy za mnou sami chodí a svěřují se
mi.
8) Určujete studentům skladby, které mají hrát nebo přihlížíte i к jejich přáním?
К jejich přání rozhodně přihlížím. V průběhu jejich studia zároveň dohlížím na okruhy
skladeb, tzn. aby přišli do styku se skladbami různých epoch a stylů. Zkušeným hráčům
třeba přinesu pět skladeb ze stejného okruhu a nechám je vybrat.
9) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších
období a skladby 20. a 21. století?
Snažím se, aby byl poměr vyvážený. Zatím se nám moc nedaří vyrovnat poměr mezi
sólovými skladbami a komorními díly s účastí jiných nástrojů. Z provozních důvodů máme
mnohem větší zastoupení sólových skladeb, než by mělo být.
10) Jak pěstujete hudební vkus studentů?
Hovořím se studenty o jejich výkonech, vystoupení jejich kolegů, známých interpretů,
posloucháme společně nahrávky. Myslím si, že pěstování vkusu je jedna z nejdůležitějších
věcí.
11) Vedete studenty к tvořivosti, případně к improvizaci?
V rámci svých možností studenty к tvořivosti vedu. Je nutné, aby zvládli tvorbu
renesančních diminucí, zdobení melodie v barokních skladbách. Dalším ímprovizačním
polem pro zobcovou flétnu jsou moderní skladby, ve kterých bývá interpretovi dána velká
volnost.

Závěry z rozhovoru
Učitel na mé otázky odpovídal velice vstřícně, pečlivě a obšírně. Odpovědi týkající
se jednotlivých metodických problémů hry svědčí o jeho vysoké odborné erudici a
dlouhodobé pedagogické praxi. Učitel svůj klidný a přemýšlivý přístup uplatňuje i při
svém jednání se studenty. Nabyla jsem dojmu, že mu nejde v první řadě o rychlý postup a
suverénní virtuozitu studentů, ale o to, aby jeho svěřenci nabyli technické zběhlosti
přirozeným způsobem. Učitel totiž vede žáky к samostatnému uvažování o zákonitostech
flétnové hry, dbá na to, aby studenti měli dobrý a příjemný pocit i při hře vysoce
náročných partů (viz a) 7). Tímto způsobem jim zároveň dává cenný základ pro jejich
budoucí pedagogickou práci.
Realistický pohled na výukové problémy i skromnost, s níž učitel poukazuje na svá
vlastní omezení, na mne působí velmi sympaticky. Kromě vysoké metodickétovně je
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pedagogovou silnou stránkou jeho citlivý, taktní přístup к žákům, jenž by se dal jedním
slovem charakterizovat jako pozitivní. Velice mne zaujal jeho výrok o hodnocení studentů:
„Studenty hodnotím verbálně tehdy, když je mohu pochválit." Na hodinách jsem byla
svědkem situací vypovídajících o učitelově upřímném zájmu o studenty, jejich prožitky a
problémy. Trpělivá, intenzivní individuální práce učitele se studenty je dobrou zárukou
jeho pedagogické úspěšnosti.

1.2.3.4 Gymnázium Jana Nerudy
Zápisy pozorování
Sexta - zobcová flétna jako vedlejší obor (hlavním oborem studentky je sólový zpěv)
Datum: 18. 1. 2007
Hodina sólové hry, 45 min.
—v— • •

Činnost učitele

Fáze
hodiny

Obsah učiva

Stupnice,
akordy

1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má velmi dobrou dechovou
techniku, její tón je plný a zvučný.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétnv
Žákyně stojí v pozici kontrapostu a je
hodně uvolněná.
3. Artikulace
Žákyně hraje stupnice non legato a legato.
Nasazení tónů je jemné a přesné.
4. Technika hrv
Chromatické stupnice hraje studentka do
oktávy, v celém flétnovém rozsahu.
V pomalém tempu je provádí správně a
plynule. Dórskou stupnici hraje pouze od
tónu d2 a c2, provedení je nejisté.
J.
Olejník: 1. Zvuk, tón, dech
Etudy
pro Žákyně hraje s mimovolným vibratem.
2. Prstová technika, Dostoi. držení flétny
altovou
Studentka hodně zvedá prsty, což se
zobcovou
negativně
projevuje v rychlých pasážích.
flétnu (č. 10,
3.
Artikulace
11)
Žákyně má potíže s legatovými spoji ve
vysoké poloze.
4. Technika hry
Etudu č.10 žákyně hraje bezchybně, a to
jak sama, tak i s doprovodem učitele.
Druhou etudu ještě zcela technicky
neovládá, potíže jí dělá udržení
přiměřeného tempa, přesná hra legat,
melodické skoky.
G.
Ph. 1. Zvuk. tón, dech
Telemann:
Tón je plný a zvučný, avšak
s mimovolným vibratem.
Sonáta В dur

Etudy

Přednes

Činnost žáka

Chromatické
stupnice
Církevní mody
(dórská)

A.
Vivaldi:
Koncert F dur

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Pohyby prstů jsou příliš velké a výrazné.
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1. Zvuk, tón, dech

2. Prstová technika, Dostoi. držení flétnv

3. Artikulace
Učitel žákyni opravuje některé legatové
spoje a vyžaduje jejich přesnější provedení.
4. Technika hrv
Učitel po studentce chce, aby chromatické
stupnice hrála rychleji. Doporučuje jí, aby si
na příští hodinu připravila jen několik
stupnic od různých tónů, ale aby je
předvedla v živém tempu.
1. Zvuk. tóa dech
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel vybírá obtížná místa, která se
studentkou cvičí zvlášť.
3. Artikulace
Učitel radí hrát zatím problematická místa
non legato.
4. Technika hrv
Učitel žákyni upozorňuje na největší
nedostatky a předvádí jí, jakým způsobem
má části skladby nacvičovat (non legato,
v rytmických obměnách, v různých tempech
atd.).
1. Zvuk, tóa dech
Učitel by chtěl, aby spodní tóny byly
znělejší: studentka má povolit bradu a
otevřít krk.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
—

(3. věta)

3. Artikulace
3. Artikulace
Artikulace šestnáctinových not v rychlém Učitel studentce radí, aby artikulaci cvičila
nejprve na jednom tónu (předvádí).
tempuje velmi nepřesná.
4. Technika hry
4. Technika hrv
Rychlé věty sonáty hraje studentka mírně Učitel vyžaduje při hře naprostou přesnost.
nerytmicky. Větu z Vivaldiho koncertu Doporučuje studentce, aby rychlé věty
cvičila s metronomem.
hraje na hodině poprvé.
5. Výraz
5. Výraz
Studentka se snaží dát příslušný výraz Učitel studentku upozorňuje, že její přednes
zejména pomalým větám, rychlé části jí musí být srozumitelný, měl by vycházet
zatím činí technické obtíže.
z výstavby celé skladby. Rozebírá s ní
skladbu z hlediska formy.

Chvilka improvizace
- Učitel hraje na klavír harmonii a sděluje
žákyni, které tóny by měla hojně využívat,
protože jsou z hlediska harmonie a
charakteru daného modu důležité.
- Studentka má improvizovat na dvou - Učitel opět hraje harmonický doprovod.
Doporučuje žákyni, aby více než s melodií
tónech (c, h). Tento úkol zvládá lépe.
pracovala s rytmem. Příště si má studentka
přinést notový sešit, do kterého bude
zapisovat krátké skladbičky.
Sociální chovám učitele
Celkový doiem
Žákyně má velmi dobrou dechovou Učitel je velmi rychlý a energický. Se
techniku, avšak její tón je často žákyní jedná vlídně a vstřícně. Pokud si
roztřesený, s mimovolným vibratem. studentka s nějakým technickým nebo
Žákyně je přirozeně muzikální a má velký interpretačním problémem neví rady, snaží
zájem o zvládnutí základů jazzové sejí poradit a navrhnout nějaké řešení.
improvizace.

Chvilka improvizace
- Studentka má zkusit improvizovat
v dórském modu, od d. Studentka je spíše
bezradná.

Datum: 1.3. 2007
Hodina sólové hry, 45 min.
Fáze

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Církevní mody
(mixolydická)

1 Zvuk. tóa dech
Tón je zvučný, s mimovolným vibratem.
2 Prstová technika, postoi, držení flétny
Postoj žákyně je hodně uvolněný, pohyb
prstů nadměrný.
3 Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
4 Technika hrv
Žákyně hraje mixolydickou stupnici od
různých tónů. Často se plete a v průběhu
hry zpomaluje. Nakonec na výzvu učitele
hraje stupnici jen od g1 v různých
rytmech.
1 Zvuk. tón dech
Tón je plný a zvučný.

1. Zvuk, tón dech

hodiny

Stupnice,
akordy

Etudy

J.
Olejník:
Etudy
pro
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2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitel žákyni upozorňuje na přiměřený
pohyb prstů.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitel žákyni předvádí různé rytmické
obměny a žákyně je po něm opakuje.

1. Zvuk, tón dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Pohyb prstů není přesný, výměny hmatů
ve skocích nejsou dostatečně rychlé.
3. Artikulace
V některých místech zní artikulace příliš
hrubě (velké pohyby jazyka).
4. Technika hrv
Žákyně si sama uvědomuje technické
nedostatky a ihned se je snaží opravit.
Hra ve dvojhlasu s učitelem jí nečiní
potíže, při výměně hlasů se však „ztrácí".
G.
Ph. 1. Zvuk. tón, dech
Projev žákyně je zvukově plný, ale
Telemann:
jednotvárný.
Sonáta F dur
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně má lokty hodně blízko těla.

altovou
zobcovou
flétnu (č. 16,
17)

Přednes

3. Artikulace
Kvůli nepřesné artikulaci je pohyb
šestnáctinových not nevyrovnaný.
4. Technika hrv
Žákyně se snaží o živé tempo, v rychlých
pasážích však zadrhává
5. Vvraz
Pomalé věty žákyně přednáší velmi
pěkně, v rychlých větách se soustřeďuje
na zvládnutí techniky a nikoli na výraz.

Chvilka improvizace
- Žákyně si přinesla vlastní skladbičku
zapsanou v mixolydickém modu. Učitel ji
doprovází na klavír.

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel žákyni učí alternativní hmaty (es2,
es3), díky kterým se zlepší intonace.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitel se žákyní prochází obtížná místa a
radí jí, jak je cvičit (v dlouhých hodnotách,
jako repetované tóny, v různých tempech
atd.).
1. Zvuk, tón, dech
Učitel žákyni radí, aby svůj zvukový projev
ozvláštnila, avšak nikoli na úkor intonace.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitel žákyni ukazuje lepší trylkový hmat
pro tón es2.
3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitel studentce radí, aby tóny před
melodickými skoky více oddělovala.
5. Výraz
Učitel má poznámky ke hraní ozdob (ve
volných větách se musí hrát pomaleji) a
kfráizování (přednes musí být posluchači
srozumitelný).

Chvilka improvizace
- Učitel chce, aby žákyně hrála víc
swingově. Nechává ji zahrát etudu
(Boleslav Krušina: Škola jazzového rytmu a

frázování pro trubku), na které jí vysvětluje
princip frázování.
Celkový doiem
Sociální chování učitele
Žákyně působí velmi klidným až Učitel se marně snaží přimět žákyni
pasivním dojmem. Má však velký zájem к živějšímu projevu. Studentka však
o jazzovou improvizaci.
všechny jeho připomínky přijímá.

Datum: 19. 4. 2007
Hodina sólové hry, 45 min.
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,

Církevní mody
(fřygická)

1 Zvuk, tón. dech
Žákyně má pěkný, sytý tón.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Žákyně při hře s nástrojem mírně
pohybuje.
3. Artikulace
Artikulace je v pořádku. Frygickou
stupnici hraje žákyně non legato, G dur

1. Zvuk, tón, dech

akordy

G dur
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2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel žákyni pomáhá tím, že ukazuje
hmaty stupnice, kterou žákyně právě hraje.
3. Artikulace

Etudy

Přednes

legato i non legato.
4. Technika hry
Frygickou
stupnici
hraje
žákyně
chromaticky, postupuje od f1 do с . I
v pomalém tempu se často plete a „hledá"
správné hmaty. Stupnici G dur hraje
bezchybně, včetně velkého rozkladu
tónického kvintakordu.
J.
Olejnik: 1. Zvuk, tón dech
Etudy
pro Tón je nosný, znělý.
altovou
2. Prstová technika.postoi. držení flétnv
zobcovou
flétnu (č. 14, Žákyně má hodně uvolněný až nestabilní
postoj.
22)
3. Artikulace
G.
Ph. Artikulace je jemná a přesná.
4. Technika hrv
Telemann:
Fantazie
a První etuda je velmi dobře technicky
zvládnutá. Ve druhé etudě má žákyně
moll (1. věta)
potíže s předepsaným 5/8 taktem. Větu
zTelemannovy fantazie hraje na hodině
poprvé, v pomalém tempu.
A.
Vivaldi: 1. Zvuk, tón dech
Koncert g moll Tón je znělý, ale s mimovolným
pro zobcovou vibratem.
a
příčnou 2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
flétnu, hoboj, Žákyně stojí v pozici kontrapostu, se
fagot
a svěšenými lokty.
orchestr
(1. 3. Artikulace
V některých částech je nasazování tónů
věta)
příliš hrubé a slyšitelné.
4. Technika hrv
Žákyně skladbu ještě moc neovládá, často
chybuje a zastavuje se. Velké potíže má
s trylky a triolovými postupy.
5. Výraz
Žákyně si skladbu ještě neosvojila,
nemůže se tedy ještě věnovat výrazu.

Chvilka improvizace
- Žákyně má učitelem zadané 4 tóny
(akordy), na kterých se pokouší
improvizovat.

4. Technika hrv
Při hře frygické stupnice musí učitel žákyni
často opravovat.

1. Zvuk, tón dech
Učitel chce, aby spodní tóny ( f \ g1) byly
znělejší.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitel žákyni chválí za dobře nastudovanou
etudu. Doporučuje jí, aby tón fis3 (kolenový
hmat) hrála o oktávu níž.

1. Zvuk, tón dech
Učitel chce, aby byl projev žákyně znělejší.
Radí jí, aby více otevřela krk.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace

4. Technika hrv
Učitel se žákyní procvičuje triolové postupy
a doporučuje jí, aby je hrála non legato.
Trylky má studentka cvičit na stupnici g
moll (učitel předehrává).
5. Výraz
Učitel žákyni doprovází na klavír a
upozorňuje ji na modulace a další
harmonické zajímavosti.

Chvilka improvizace
- Učitel hraje na klavír čtyřtaktové
harmonické schéma (C A d G ). Žákyně má
hrát nejprve dlouhé tóny a potom
improvizovat v rámci daných akordů. Učitel
ji upozorňuje, aby používala méně
melodických skoků a aby více pracovala
s rytmem.
Sociální chování učitele
Celkový doiem
Studentka nebyla na hodinu moc Učitel žákyni pochválil za improvizaci.
připravená. Sama to uznala a omluvila se. Upozornil ji však, že musí být na příští
hodinu lépe připravena.
V improvizaci si vedla dobře.
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Oktáva - zobcová flétna jako hlavní obor
Datum: 5. 2. 2007
Hodina sólové hry, 45 min.
žáka

Fáze

Obsah učiva

Činnost

hodiny
Stupnice,
akordy

Celotónové
stupnice

1. Zvuk, tón, dech
Žákyně má krásný, sytý tón.

Etudy

Přednes

F. J. Giesbert:
Technische
Studien für die
SoloBlockflöte (č.
68-71)

Činnost učitele

2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Žákyně hraje vestoje, ve stabilním
postoji.
3. Artikulace
Artikulace je jemná a přesná.
4. Technika hrv
Žákyně hraje stupnice v celém flétnovém
rozsahu, v chromatickém postupu. Volí
středně rychlé tempo, její hra je přesná a
technicky správná.
1. Zvuk, tón, dech
Tón je plný, zvučný.
2. Prstová technika. Dostoi. držení flétnv
Pohyby prstů jsou malé a účelné. Postoj a
držení nástroje bezvadné.
3. Artikulace
Artikulace je jemná, avšak málo ostrá.

4. Technika hrv
Žákyně se snaží hrát všechny etudy
v předepsaném tempu. Občas se jí nedaří
tempo udržet a zrychluje.
J.
Krček: 1. Zvuk, tón. dech
Tón je nosný, kulatý. Žákyně má dobrou
Skladbička
dechovou techniku.
A.
Vivaldi: 2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Koncert с moll Žákyně dobře zvládá rychlé běhy
šestnáctinových not, její prstová technika
(1. věta)
je přesná.
3. Artikulace
Artikulace je sice přesná, avšak
jednotvárná.

4. Technika hrv
Žákyně má velmi dobrou techniku a
rychlé pasáže hraje s lehkostí.
5. Vvraz
Studentka hraje obě skladby velmi
procítěně.

Celkový doiem
Studentka je temperamentní a velmi
muzikální. Hraje s velkou chutí a
nadšením.
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1. Zvuk, tóa dech
Učitel vyžaduje hraní dlouhých a rovných
tónů.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv

3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitel žákyni chválí a vybízí ji, aby zkusila
tempo zrychlit.

1. Zvuk, tóa dech
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv

3. Artikulace
Učitel žákyni předvádí další možnosti
artikulace.
4. Technika hrv
Učitel
doporučuje
cvičit
etudy
s metronomem a na rytmy.
1. Zvuk, tóa dech

2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Učitel žákyni poopravuje její postoj - měla
by být víc vzpřímená a hrát do prostoru.
3. Artikulace
Učitel označuje do not, kde by měly být
provedeny akcenty. Potom žákyni akcenty
předvádí a upozorňuje ji na nutnost ostrého,
rychlého pohybu jazyka.
4. Technika hrv
Učitel má drobné připomínky к rytmickému
provedení věty Vivaldiho koncertu.
5. Výraz
Učitel studentku doprovází na klavír a
upozorňuje ji na místa, v nichž se mění
dynamika.

Sociální chování učitele
Učitel dává najevo spokojenost s výkony
studentky. Snaží seji co nejlépe připravit na
blížící se maturitu.

Datum: 16. 3. 2007
Absolventský koncert, společně se studentkou hry na lesní roh (jako spoluúčinkující
vystoupili studenti ze tříd sólového zpěvu, hry na housle a na violoncello).
Program
J. S. Bach: Sonáta С dur (1.
a 2. věta)

J. S. Bach: Höchster, was
ich habe - árie pro soprán,
zobcovou flétnu a basso
continuo

J. Krček: Skladbička

G. Ph. Telemann: Fantazie
d moll

A. Vivaldi: Koncert с moll

1. Zvuk. tón, dech
Žákyně hraje zpaměti, na sopránovou zobcovou flétnu za doprovodu cembala. Její tón je
zvučný a jasný.
2. Prstová technika, postoi držení flétnv
Žákyně hraje vestoje. Pohyby prstů jsou v rychlých pasážích, zřejmě vlivem trémy,
nepřesné.
3. Artikulace
Dlouhé non legatové pasáže v rychlém tempu studentka zvládá po artikulační stránce
velmi dobře.
4. Technika hrv
Ve druhé větě studentka trochu kolísá v rytmu.
5. Výraz
I přes technické nedostatky a velkou trému přednáší studentka skladbu velmi živě a
výrazně.
1. Zvuk, tón dech
Studentka hraje z not, na altovou zobcovou flétnu; continuo tvoří cembalo
s violoncellem. Tón žákyně je měkký, kulatý, příjemně se pojí se sopránem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Prstová technika se zpřesnila.
3. Artikulace
Artikulace je jemná, ale zřetelná.
4. Technika luv
Skladba není technicky obtížná, studentka ji hraje správně a přesně.
5. Výraz
Studentka dobře komunikuje se zpěvačkou, podporuje její zpěvní part, v sólových
částech dává vyniknout klenuté melodii.
1. Zvuk, tón dech
Studentka hraje na sopraninovou zobcovou flétnu, z not, za doprovodu klavíru. Dech je
vyrovnaný, zvuk flétny jasný.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Pohyby prstů jsou lehké a přesné.
3. Artikulace
Také artikulace je jasná a zřetelná.
4. Technika hrv
Obě rychlé části i přechody mezi jednotlivými díly zvládá studentka velmi dobře.
5. Výraz
Studentka hraje skladbu s lehkostí a půvabem. V rychlých částech vyzdvihuje rytmickou
složku, pomalý díl přednáší lyricky.
1 Zvuk. tóa dech
Fantazie je určena sólové altové zobcové flétně, studentka ji hraje zpaměti. I když se
snaží hrát v 1. větě klidné a rovné tóny, z jejího zvukového projevuje cítit nervozita.
2 Prstová technika, postoi, držení flétnv
Ve střední části studentce prsty trochu „utíkají", v poslední větě jsou již pohyby prstů
vyrovnané.
3. Artikulace
Artikulace je na dobré úrovni.
4 Technika hrv
Střední část je tempově mírně rozkolísaná a nerytmická.
5. Výraz
I přes drobné technické nedostatky je celkový dojem z přednesu skladby velmi dobrý.
Krajní věty studentka hraje procítěně.
1 Zvuk. tón dech
První koncert hraje studentka na sopraninovou zobcovou flétnu, druhý na altovou flétnu.
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A. Vivaldi: Koncert a moll

Oba nástroje skvěle ovládá a její zvukový projev je výborný. Obě dvě skladby hraje
zpaměti.
2. Prstová technika, postoi, držení flétny
Studentka má skladby dobře zvládnuty a prsty natolik „vycvičeny", že se pohybují i
v rychlých větách naprosto přesně.
3. Artikulace
Artikulace je velmi zřetelná a ostrá.
4. Technika hrv
Oba koncerty hraje studentka s velkým nadhledem a bravurní technikou.
5. Vvraz
Studentka přednáší obě skladby s velkou dávkou temperamentu. Svým přednesem
podporuje jemný charakter pomalých vět a živý, energický ráz rychlých vět.

Celkový doiem
Naprostou většinu repertoáru tvořila díla vrcholného baroka - z celkem šesti skladeb
byla jen jedna soudobá. V programu chybělo dílo založené na moderních kompozičních
postupech (jediná soudobá skladba přednesená na koncertě patřila spíše do okruhu
tradiční tvorby).
Po počáteční nervozitě, patrné z první skladby koncertu, studentka nabyla jistoty a svůj
program přednesla, až na malé výjimky, technicky i výrazově velmi přesvědčivě. Přes
polovinu skladeb hrála zpaměti. Vrcholem večera se staly Vivaldiho koncerty. Bylo
patrné, že tato hudba studentce nejlépe vyhovuje - přednes těchto skladeb byl
nejzdařilejší.

Datum: 26. 3. 2007
Hodina sólové hry, 45 min.
Fáze
hodiny

Obsah učiva

Činnost žáka

Činnost učitele

Stupnice,
akordy

с moll
E dur

1. Zvuk, tóa dech
Zvuk je trochu nevyrovnaný, tóny nejsou
rovné.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Pohyby prstů jsou malé a přesné, paže
uvolněné.
3. Artikulace
Žákyně má velmi dobrou artikulační
techniku. Stupnice hraje legato, non
legato a staccato.
4 Technika hrv
Žákyně hraje к oběma stupnicím i
kvintakordy. Stupnici E dur hraje na
doporučení učitele pouze do e3.
Technická úroveň je výborná.
1 Zvuk, tón. dech
Tóny jsou zvukově vyrovnané, plné.
2 Prstová technika, postoi. držení flétny
Prstová technika je výborná.
.3. Artikulace
Při artikulaci dvojitým jazykem žákyně
hraje občas nevyrovnaně.
4 Technika hry
Žákyně hraje s jistotou i technicky
náročná místa.
1 Zvuk. tón, dech

1. Zvuk, tóa dech
Učitel žákyni připomíná nutnost dechové
opory.
2. Prstová technika, postoj, držení flétnv
Učitel žákyni ukazuje, jak má správně
pohybovat zápěstím při hře tónů fis1 a gis'.

Etudy

L.
Höfferv. Winterfeld:
Zwölf Etüden
für
Altblockflöte

(Č. 7, 8)

Přednes

G.

Ph.
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3. Artikulace

4. Technika hry
Učitel žákyni chválí za její velmi dobrou
přípravu.

1. Zvuk, tón, dech
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
3. Artikulace
Učitel se žákyní opakuje na jednom tónu
různé druhy artikulace.
4. Technika hry
Učitel oceňuje technické provedení etud.
1. Zvuk, tón, dech

Telemann:
Fantazie
moll

d

Žákyně má hezký, plný tón, některé
vrchní tóny se však neozývají dobře.
2. Prstová technika, postoi, držení flétnv
Ve střední, rychlé části žákyně zrychluje,
patrně kvůli nevyrovnanému pohybu
prstů.
3. Artikulace
Artikulace je přesná a výrazná.
4. Technika hrv
První a druhou větu hraje žákyně bez
problémů zpaměti, poslední větu z not.
Ve střední části občas „utíká".
5. Výraz
Žákyně přednáší celou Fantazii s velkou
agogikou. Radí se s učitelem o tempech
vět a o zakončení celé skladby.

Učitel se u problematických tónů zastavuje
- žákyně je musí hrát dlouze, s dechovou
oporou a uvolněným krkem.
2. Prstová technika, postoi. držení flétnv
Učitel žákyni radí, aby střední část hrála
pomalu a kontrolovala přitom prsty.
3. Artikulace
4. Technika hrv
Učitel poukazuje na všechna problematická
místa a nabádá žákyni к rytmicky naprosto
přesné hře.
5. Výraz
Učitel žákyni upozorňuje na mírně nervózní
dojem z jejího přednesu. Říká, že z celé
skladby by měl čišet klid.

Sociální chování učitele
Celkový doiem
Žákyně je na hodinu velmi dobře Učitel žákyni často chválí, upozorňuje ji
připravena. Je komunikativní, často se však i na nedostatky a naznačuje cestu, jak
učitele ptá na různé záležitosti. Jeho je odstranit.
připomínky přijímá.

Závěry z pozorování
Učitel je rychlý, energický, velmi muzikální a žákům se v hodinách plně věnuje.
Své pozitivní naladění přenáší na studenty a tím je přirozeně motivuje. Jejich technické a
interpretační problémy vždy krátce rozebere a poradí, jak mají postupovat. Nechává pak na
nich, jak samostatně a zodpovědně s jeho instrukcemi naloží.
Kromě durových a mollových stupnic studentům zadává také církevní mody, které
případně využívá jako východiska pro elementární improvizaci. Modalita poskytuje
příležitost к volnějšímu pohybu jak v melodických liniích, tak v harmonickém doprovodu.
Nesvazuje totiž improvizátora úzy zažitými z dur-mollové tonality, v našem prostředí
působí nevšedně a tím motivuje к samostatnému hudebnímu projevu i к uspokojení z něj.
V případném doprovodu navíc nejsou překážkou disonance, jež zde působí přirozeně a
spíše vybízejí к mnohonásobnému využití.131
Učitel po žácích nevyžaduje hru stupnic v úplném rozsahu zobcové flétny (tedy bez
tzv. kolenových hmatů). Ve srovnání s výukou na obou konzervatořích se toto jeví jako
určitý ústupek od náročnosti a lze jej vysvětlit snad jen tím, že hudební gymnázium musí
přece jen zohledňovat všestrannější zaměření svých studentů, než je tomu na konzervatoři.

131

Srov. NEDĚLKA. M. Průvodce učitele praktickou harmonií. 1. vyd. Pralia : Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2004, s. 46-50.
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Pokud se tón, který kolenový hmat vyžaduje, ve skladbě objeví, doporučuje učitel hrát jej o
oktávu níž.
Mezi instruktivními skladbami, jež mají žáci к dispozici, převažují tradiční, byt' i
soudobé tituly (F. J. Giesbert, J. Olejnik), v přednesovém repertoáru vrcholné baroko.
Soudobá hudba, ale i hudba předbarokní, je zastoupena jen v malé míře. Spatřuji zde tedy
jisté omezení stylového interpretačního rozhledu a v podstatě i poznání paradigmatu hudby
jako takové.
Citlivě a velmi úspěšně vede učitel své žáky ke hře zpaměti. Svědčí o tom mimo
jiné výkon studentky posledního ročníku (oktávy), která na absolventském koncertě hrála
zpaměti více než polovinu svého repertoáru.
Učitel své žáky v hodinách často doprovází na flétnu i na klavír a učí je přitom
porozumět harmonickému průběhu skladby. Několik studentů seznamuje na jejich vlastní
žádost se základy jazzové improvizace. Tuto výuku nechápe nijak izolovaně, nýbrž jako
dobrou průpravu pro hru jiné, zejména barokní literatury, v níž určité prvky improvizace
hrají důležitou roli.
O výrazu skladby a o různých možnostech interpretace učitel se studenty často
hovoří, a vytváří tak předpoklady pro rozvíjení jejich hudebního vkusu, pro verbalizaci (a
tedy pro uvědomování si) interpretačních problémů a pro chápání hudby v její celistvosti.
Učitelův živý, přátelský projev a spontánní muzikálnost mají na studenty velmi dobrý vliv
nejen na ryze odborné úrovni, ale i v rovině sociálních vztahů. .

Rozhovor s pedagogem
a) Řešení interpretační úrovně
1) Jak zdokonalujete dechovou techniku studentů? Mají nově přijatí studenti vytvořeny
správné dechové návyky?
Někteří studenti mají vypěstovanou správnou dechovou techniku, většina s ní však má na
začátku problémy. U těchto studentů je patrné, že předchozí učitelé se této problematice
příliš nevěnovali. Novým studentům nejprve objasním, že bez správných dechových návyků
nelze tvořit kvalitní, znělý a intonačně čistý tón. Při budování dechové techniky vycházím
z metodiky W. van Hauweho.
2) Jakými způsoby u studentů rozvíjíte schopnost tvoření kvalitního, znělého tónu?
Od začátku studenty upozorňuji na to, že na tvorbě kvalitního tónu je třeba neustále
pracovat. Prvním krokem je osvojení správné dechové techniky. Potom se žáky provádím
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různá cvičení, při kterých je upozorňuji na to, aby sluchem kontrolovali svůj tón a všímali
si jeho barvy, intonace, síly apod. Měli by umět s tónem uvědoměle pracovat.
3) Vedete studenty к hledání dalších zvukových možností nástroje?
Přiznám se, že způsoby hledání nových zvukových a barevných možností nemám příliš
vyzkoušeny. Seznamuji však studenty s alternativními hmaty a vedu je к jejich

účelnému

využívání.
4) Má postoj při hře a držení nástroje přímou souvislost s kvalitou hudebního projevu?
Upozorňujete studenty na případné nedostatky?
Myslím si, že postoj neovlivňuje jen dechovou techniku, ale že působí i na psychiku hráče a
tím i na celkový výraz přednesu. Na tuto skutečnost se snažím studenty upozorňovat.
Držení flétny má zase vliv na uvolněnost prstů. Důležité je i nalezení správného úhlu, pod
kterým se flétna drží a přesného místa podpěry palce pravé ruky. Studenty upozorňuji i na
možnost malíkové opory nástroje. Tuto pomůcku považuji za velmi přínosnou a zároveň
přirozenou.
5) Na jaké úrovni bývá artikulační technika u nově přijatých studentů? Jaké postupy pro
zpřesnění artikulace se vám osvědčily?
Artikulační technika je největší slabinou nově přijatých žáků. Mám dojem, že učitelé, kteří
hru na zobcovou flétnu vyučují, jejichž oborem je však jiný dechový nástroj, se touto
problematikou téměř nezabývají. Možná, že ze svých nástrojů (klarinetu, lesního rohu)
nejsou zvyklí na tak jemnou artikulaci. Vedu studenty к tomu, aby se artikulaci snažili
vyjádřit myšlenku skladby, její výraz a také dynamiku. Učím své žáky, aby se poslouchali a
svůj projev dokázali korigovat. Začínáme od začátku, od nasazování t-d přes t-r až t-l.
Některé nástroje vyžadují jemnější nasazování. Proto studenty upozorňuji, že musí
vycházet ze zvuku konkrétního nástroje, že nelze ortodoxně přijímat všechny poučky
z učebnic a metodik. Pokročilým hráčům zadávám artikulační cvičení ze školy L. Hófferv. Winterfeld (vizpododdíl 1.1.2, pozn. aut.)
6) S jakými nejčastějšími technickými obtížemi se u svých studentů setkáváte? Jak tyto
problémy řešíte?
Největším problémem je asi špatná technika palce levé ruky. Studenti nejsou zvyklí na to,
že při hře má být palec uvolněný. Tuto obtíž překonáváme pomocí legatových cvičení.
К dalším problémům patří např. hra trylků a artikulace v rychlém tempu.
7) Jakou důležitost přisuzujete hraní stupnic a etud? Jaké pokyny dáváte studentům к
procvičování techniky?
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Hraní stupnic by nemělo být samoúčelné, ale mělo by sloužit к procvičení pohotovosti a
zběhlosti prstů. Myslím si, že hrát stupnice v kvartovém a kvintovém kruhu je už trochu
přežité. Jsem zastáncem způsobu hraní stupnic podle jejich stavby, od každého tónu.
Potom v podstatě nezáleží na tom, jak tuto stupnici nazveme. Využíváme tak nejen stupnice
durové, mollové, ale i staré mody, umělé stupnice, pentatoniku apod. Také etudy chápu
jako prostředek к osvojení určité zběhlosti, к posílení dovedností potřebných ke hře
přednesových skladeb.
8) Jak studenty vedete к uměleckému ztvárnění přednesových skladeb? Předkládáte jim
své vlastní pojetí přednesu nebo je spíše necháte realizovat jejich vlastní interpretační
představy?
Na začátku studia má málokterý hráč úplně přesnou představu o přednesu svých skladeb.
Jejich názory se snažím usměrňovat tak, aby pojetí přednesu odpovídalo stylu a charakteru
díla. Snažím se, aby o skladbě přemýšleli a své představy dokázali vyjádřit nejen hudebně,
ale i slovně.
9) Rozebíráte se žáky skladbu z hlediska jednotlivých výrazových prostředků nebo se spíš
zaměřujete na vystižení celkového charakteru díla?
Snažím se, aby studenti nejprve pochopili celkový charakter skladby. Potom se tento rámec
pokoušíme naplnit volbou konkrétních výrazových prostředků. Týká se to především
dynamiky, kterou z důvodu omezených možností zobcové flétny musíme nahradit např.
artikulaci nebo omamentikou.
10) Rozebíráte se žákem skladbu předtím, než ji začne studovat?
Záleží na vyspělosti žáka. Začínajícím hráčům skladbu nejprve přiblížím, případně zahraji
určité

části, aby si o díle vytvořili nějakou představu.

Vyspělé studenty vedu

к samostatnému rozpoznání smyslu a stavby skladby. Pokud je jejich představa vhodná,
snažím se jim do ní příliš nezasahovat.
11) Jak dalece je pro vás důležitá stylovost interpretace? Orientují se vaši žáci
v problematice historicky poučené interpretace?
Pro mne stylovost interpretace není prioritou. Za podstatné považuji to, aby student pojal
skladbu smysluplně a aby jeho přednes byl věrohodný. Stylovost interpretace je velmi
náročná problematika. Pro mladší studenty je to abstraktní pojem, jen někteří starší žáci se
v ní trochu orientují. Myslím, že tato otázka souvisí nejen s hudebními dějinami, ale se
spoustou dalších oborů. Jde o chápání a porozumění celému duchu té které doby a řadě
dalších kontextů. Tím studenty nezatěžuji.
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12) Pomáhá vám při vaší pedagogické práci znalost odborné literatury či zkušenosti jiných
učitelů?
Jistě. Myslím si, že si člověk mnohdy ani neuvědomuje, co všechno jej v životě a v jeho
práci ovlivňuje. Často o metodických a jiných problémech mluvím se svými kolegy a takové
konzultace mi pomáhají. Nakonec však stejně musím danou věc řešit sám.
13) Pochopení učitelových záměrů a pokynů může být někdy pro studenty obtížné.
Vystačíte si s odbornou hudební terminologií, nebo využíváte i jiných jazykových
prostředků (např. metafor)?
Mám dojem, že při vysvětlování hudební terminologie někdy nestačí. Hojně používám
metafor, protože tento způsob je pro žáky srozumitelný. Vzpomínám si, že jako studentovi
mi toto nehudební vyjadřování velice pomáhalo pochopit určité důležité věci.
14) Kladete velký důraz na hru zpaměti? Proč?
Velký důraz na ni nekladu, i když vím, že je důležitá pro větší prožitek, pro emocionální
angažovanost hráče. Na druhé straně si myslím, že je potřeba rozvíjet jak hru zpaměti, tak
i pohotovost, hru z listu. Učím studenty, aby se hlavně dokázali v notovém zápisu rychle
orientovat a pochopit záměr skladatele.
15) Doprovázíte v hodinách žáka (na flétnu, klavír)? Jak často má student předepsány
korepetice?
Snažím se žáky co nejvíce doprovázet na klavír, aby měli představu o harmonii a o celku
skladby. Jejich myšlení by se mělo rozvíjet nejen v oblasti melodické linky, ale také metra a
harmonie. Klavírní doprovod je důležitý i proto, že je neustále třeba vést žáky ke kontrole
intonace. Velmi často se studenty hraji i na flétnu. Korepetice jsou předepsány jednou
týdně: hodinu hlavní obor, půlhodiny vedlejší obor. Kromě klavíru mohou studenti hrát i
scembalem a varhanami. Korepetitorky a korepetitoři jsou velmi zkušení hráči, kteří
žákům významnou měrou pomáhají dotvářet přednes skladby.
16) Jaké největší nedostatky spatřujete ve výuce hry na zobcovou flétnu na úrovni
základního školství? Co by podle vás napomohlo zlepšení situace?
Důležité je, aby pedagogové zobcovou flétnu nepodceňovali a pěstovali и svých žáků
takové návyky a dovednosti, které by pak případně mohli využít i na jiném dechovém
nástroji. Mám dojem, že učitelé příliš nehledí na muzikálnost projevu и svých žáků a
nesnaží se z tohoto malého jednoduchého nástroje dostat všechny možnosti, kterých je
schopen.
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b) Pedagogicko-psvchologicky přístup
1) Pomáhají vám při vaší práci znalosti z obecné a hudební pedagogiky, z psychologie a
vaše předchozí pedagogická praxe?
Ano, myslím si, že každý učitel všechny znalosti a dovednosti, které načerpá v průběhu
svého studia a praxe, postupně propojuje a vytváří si pak vlastní pedagogický přístup.
2) Jakými způsoby se studenty řešíte interpretační problémy? (např. samostatné řešení
úkolů, problémové úlohy, indukce, dedukce).
Myslím, že v dnešní době je obecně důležité vést studenty к co největší samostatnosti,
к tomu, aby slepě nepřejímali rady a instrukce učitele, ale aby o věcech dokázali přemýšlet
a tvořit si vlastní názor. Toto hledisko uplatňuji i při své výuce.
3) Nakolik je při výuce důležitý pedagogický takt? Jak řešíte situace, kdy student chce
hrát skladbu, na kterou ještě není technicky připraven?
Řekl bych, že pedagogický takt do značné míry souvisí se zkušeností učitele. Pedagog by
měl studenta neustále motivovat tak, aby ho hraní bavilo a nepřemýšlel o tom, proč má
cvičit. Studenti by se měli učit určité kritičnosti a schopnosti rozhodovat sami za sebe.
Pokud chtějí hrát skladbu, na kterou ještě nejsou technicky připraveni, někdy je dobré
upozornit je na úskalí jejich volby a potom je nechat, aby sami zjistili, že toho ještě nejsou
schopni. Podle mne někdy není špatné vystavit studenty poněkud krizovější situaci, aby si
tuto skutečnost uvědomili. Učitel však musí uvážit, zda žák takovou zátěž psychicky
zvládne.
4) Jaké motivační prostředky používáte?
Známkování moc rád nemám, protože pětistupňová škála nestačí к ohodnocení znalostí a
dovedností studenta. Klasifikování používám hlavně и mladších žáků, kteří jsou na to zvyklí
a známky očekávají. Starší studenty známkuji hlavně tehdy, když se jejich pracovní tempo
zpomaluje nebo naopak když vidím, že se obrovsky snaží a nějaké ocenění očekávají. Jinak
si myslím, že motivací je sama hudba. Student by neměl hrát pro známky, ale pro prožitek,
radost a dobrý pocit z hudby.
5) Jak často studenty verbálně hodnotíte (v průběhu celé hodiny, v jejím závěru, jednou za
čas)?
Studentky hodnotím velmi často, v průběhu celé hodiny.
6) Máte se studenty kontakt i mimo školu (např. společenské akce, koncerty)?
Zapojuji studenty do mimoškolních akcí, do hudebního dění mimo rámec školy. Někdy je
zvu к hostování na nějakém svém sborovém koncertě.
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7) Mají к vám studenti důvěru? Máte povědomí o jejich rodinném prostředí, osobních
záležitostech apod ?
Myslím si, že ve většině případů je důvěra oboustranná. Mám celkem přehled o rodinném
zázemí studentů, o rodičích a celkovém přístupu rodiny ke studiu žáka. Avšak s několika
málo studenty takový otevřený vztah nemám - mám dojem, že to jsou děti, které jsou na
této škole kvůli přání svých rodičů; jsou dost uzavření a nekomunikativní.
8) Určujete studentům skladby, které mají hrát nebo přihlížíte i к jejich přáním?
Vybírám svým studentům skladby, na nichž mohou své schopnosti a dovednosti dále
rozvíjet. Pokud však přinesou skladbu, kterou touží hrát a já usoudím, že se na ní mohou
něco naučit, nebráním jim v tom.
9) V jakém poměru by měly být v žákovském repertoáru zastoupeny skladby starších
období a skladby 20. a 21. století?
Teoreticky by měl být poměr skladeb pokud možno vyrovnaný, praxe je však taková, že
moderní skladby studenti neradi hrají. Převažuje repertoár vrcholně barokní, v největší
oblibě mají studenti Vivaldiho koncerty, o něco méně rádi hrají Telemanna, Bachovy
skladby příliš nevyhledávají. Snažím se do repertoáru zařazovat i předbarokní skladby, ale
je to obtížné. Hudební jazyk těchto děl je studentům hodně vzdálený, zdánlivě jednoduše
zapsaná skladba vyžaduje od interpreta velký psychický a emocionální výkon, aby mohla
oslovit dnešního posluchače. A to je pro studenty velmi obtížné. Skladby moderní epochy
jsou, podle mého názoru, z hlediska kvality velmi nevyrovnané, od skladeb velmi
zajímavých až po téměř kýče. Při výběru moderních skladeb jsem dost obezřetný, svoji roli
hraje i to, že s nimi sám nemám velké zkušenosti.
10) Jak pěstujete hudební vkus studentů?
Nahrávám studentům skladby, jejichž interpretaci považuji za příkladnou a vedu je к tomu,
aby co nejvíce poslouchali hudbu psanou pro jejich nástroj a aby dokázali porovnávat
různá pojetí interpretace. Nemyslím si však, že je správné poslouchat nahrávky skladeb,
které zrovna hraji. Žák by měl nejprve skladbu nastudovat sám a pak případně své
provedení porovnat s pojetím někoho jiného. Se staršími studenty společně posloucháme
skladby v různých provedeních, současně sledujeme partituru a posuzujeme techniku i
nápaditost interpreta. Po poslechu studentům kladu otázky - proč hráč zvolil zrovna tuto
možnost řešení atd. Vedu je ke zvukovému chápání určitého období, к porozumění specifik
jednotlivých nástrojů. Nechci, aby se zaměřovali jen na flétnu a její part, ale aby hudbu
vnímali komplexně.
11) Vedete studenty к tvořivosti, případně к improvizaci?
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Tvořivost a improvizace spolu souvisí, ale není to totéž. Bez fantazie a tvořivého přístupu
nelze podat dobrý výkon. Chtěl bych, aby studenti viděli za notovým zápisem různé
možnosti jak vyjádřit

představu skladatele. Hudba je jedinečná vtom, že každý

interpretační výkon, díky kterému skladba znovu ožívá, je neopakovatelný a jedinečný. A
к tomu, aby výkon interpreta působil přesvědčivě a autenticky, je třeba fantazie a
tvořivosti. Jako student jsem se věnoval jazzu a chodil jsem na hodiny improvizace. Nyní
tyto

zkušenosti využívám ve své pedagogické práci. Vedu studenty к samostatnému

vytváření melodických ozdob v barokních sonátách i к tvoření náročnějších dekorativních
hlasů. To se však děje pouze v rámci dané skladby. Improvizace v pravém slova smyslu je
pro žáky velmi náročná. S některými studenty, kteří o improvizaci jeví hlubší zájem, jsem
v tomto smyslu začal soustavněji pracovat. Je to zatím jakýsi experiment. Vyšli jsme ze
známých lidových písní, na nichž si studenti měli uvědomit souvislost rytmu a metra.
Nejprve zkoušeli píseň rytmicky měnit a obohacovat, potom se zaměřili na harmonickou
kostru písně a uvědomovali si dvě základní polohy - napětí a uvolnění. Mým cílem je, aby
studenti po čase dokázali své hudební myšlení ovládnout a svou fantazii transformovali do
konkrétní hudební výpovědi. Každý žák se projevuje jinak, proto s nimi pracuji a postupuji
individuálně. Nyní jsem se s některými studenty dostal к jazzu a snažím se jim ukázat
základní postupy a prostředky, se kterými se v jazzu pracuje. Studenti by postupně měli být
schopni jednoduchých improvizací.

Závěry z rozhovoru
Učitel byl velmi sdílný. Z jeho odpovědí je zřejmé, že o problémech konstruktivně
uvažuje a že se stále snaží svou pedagogickou práci zkvalitňovat. К sebereflexi vede i své
žáky. Dbá na to, aby si dovednosti neosvojovali mechanicky, ale aby o nových informacích
a poučkách samostatně přemýšleli. V této souvislosti se zmiňuje například o tom, jak je
důležité přizpůsobovat obecně známá pravidla artikulace konkrétnímu nástroji. Výuka je
v tomto ohledu prodchnuta přísně individuálním přístupem a ani v náznaku nesklouzává
к mechanismu či ke zjednodušující generalizaci.
Učitel se často dotýká problematiky tvoření kvalitního, znělého tónu. Za
východisko považuje sluchovou představu, podle níž také může žák zvukovou stránku
svého projevu neustále korigovat. Nástrojová hra se tak blíží pěvecké výchově, a to zcela
oprávněně, vždyť krásný zpěv bývá také alespoň metaforicky ideálem hry snad na všechny
hudební nástroje.
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Pedagog nepodceňuje rozvíjení harmonického cítění - sám žáky často doprovází na
klavír. Znějící harmonie utvrzuje intonaci, doprovodný nástroj může významně podpořit
výraz a zároveň znásobuje požitek ze hry, zesiluje emocionální vztah hráče ke svému
nástroji jako ke zdroji estetického zážitku.
Výběrem skladeb i interpretačním vedením se pedagog snaží ovlivňovat vkus žáků.
To lze nakonec říci i o poslechové interpretační analýze, při níž učitel zdůrazňuje práci se
zvukem. Je to proces dlouhodobý, avšak je-li soustavný, trvale se podepisuje nejen na
rozvoji hudebních schopností a dovedností, ale je přenositelný i na estetické cítění ve
vztahu к realitě v obecnější rovině.
Velmi užitečná je také snaha pedagoga zapojovat studenty do mimoškolních akcí.
Poskytuje mladým hráčům příležitost к tomu, aby se jim vystupování před publikem stalo
samozřejmostí a aby jim byl dostupný a splnitelný základní smysl studia nástrojové hry,
tedy prezentace hudby před posluchači.
Nebývale velký význam přisuzuje učitel rozvoji tvořivosti. Učí studenty základům
improvizace na klasických i jazzových principech. Východisko tvořivého projevu spatřuje
ve variaci, v základech samostatného tvořivého projevu se pak opírá o základní tektonický
princip hudby - o střídání napětí a uvolnění. To je při hře na melodický nástroj
problematičtější než při hře na nástroj vícehlasý, na druhé straně se však hráč může plně
soustředit na tvorbu melodie, již tvaruje zcela individuálně. Tuto zkušenost lze pak rozvíjet
různými směry - к formové vyváženosti, к rozmanitým melodickým a rytmickým typům a
nakonec i к různým stylovým charakterům.
Některé názory učitele mne poněkud překvapily. Z mého pozorování vyplynulo, že
většinu žákovského repertoáru tvoří skladby vrcholného baroka. Tento poznatek mi učitel
potvrdil a odůvodnil jej nechutí studentů hrát skladby jiných období. Sám učitel je ke
kompozicím 20. a 21. století dosti skeptický, a proto nepovažuje za nutné v tomto smyslu
obzory svých studentů rozšiřovat. Takové omezení nelze v současnosti plně akceptovat,
zvláště když si uvědomíme, že obecnému hudebnímu vkusu se ještě dnes příčí například
díla, jež se zrodila v minulém století.
Rezervované stanovisko zaujímá učitel rovněž к otázce stylovosti interpretace. Ve
výuce ji většinou neřeší. I zde by bylo možno vyjít ze současných poznatků, ze stavu
bádání o hudbě minulosti i přítomnosti a zejména z instrukcí, které nabízejí kvalifikovaně
vedené interpretační kurzy u nás i v zahraničí.
Spíše než ke hře zpaměti vede učitel žáky к pohotové orientaci v notovém zápisu a
к hře z listu. Obě dovednosti jsou přitom stejně důležité, hra zpaměti umožňuje plné
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soustředění na zvuk a přednes obecně, hra z listu pak přináší nástrojovou jistotu a
pohotovost, urychluje studium nového repertoáru. Přináší hráči také jistou dávku radosti,
když si dokáže skladby alespoň informativně přehrát a když může zakoušet pocit
z okamžitého převedení zápisu do zvukové podoby. Jak hra zpaměti, tak hra z listu
představují tedy legitimní součásti nástrojové přípravy, jež by zde měly být zastoupeny
rovnoměrně.
Za odvážný považuji pedagogův názor na řešení problému, který nastane, pokud
chce žák hrát skladbu, již technicky zřejmě zcela nezvládne. Učitel se nebojí riskovat upozorní studenta na úskalí jeho volby a potom ho nechá skladbu nastudovat, případně i
veřejně provést. Své svěřence tak učí zodpovědnosti, kritičnosti a samostatnosti. Dodává
však, že tento způsob je možné realizovat jen s některými, psychicky vyzrálými a
vyrovnanými studenty.
Z odpovědí vyplývá, že učitel o metodických problémech přemýšlí a že hledá stále
nové, efektivnější způsoby pedagogické práce. Tím vytváří pro sebe i pro své žáky
předpoklady к efektivnímu vedení výuky а к odbornému i osobnostnímu růstu na obou
stranách pedagogického procesu.
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Shrnutí

V současné době je učitelům hry na zobcovou flétnu к dispozici velké množství
učebních materiálů, které sice sledují společný cíl (ovládnutí nástroje), ale jejich metodika
se výrazně liší. Některé se omezují pouze na prostý výčet hmatů, a to leckdy hmatů
chybných, jiné obsahují kratší metodické komentáře a poměrně malou skupinu tvoří školy
kvalitně metodicky propracované. Přitom však učitelé základních uměleckých škol
většinou nevyužívají nabídky moderních, kvalitních materiálů a drží se učebnic, které dnes
již rozhodně nelze označit za progresivní a přínosné. Příčinu lze jednoznačně spatřovat
v neochotě к sebevzdělávání.
I proto mohu na základě svého průzkumu konstatovat, že kvalita výuky hry na
zobcovou flétnu na základních uměleckých školách je nevyrovnaná, hlavní problémy
spočívají ve výuce chybných hmatů, v opomíjení fyzické i duševní uvolněnosti a
v přehlížení artikulační techniky. V popředí zájmu učitelů je snaha o kvalitní tón, o výraz
při přednesu, o rytmickou správnost, o správné návyky v postoji a držení nástroje. Tento
stav výuky determinuje případné zájemce o vyšší stupeň studia hry; překonávání
uvedených problémů pak další studium výrazně zpomaluje.
Opačně vyznívá hodnocení výuky na středních školách. Výuka na obou
sledovaných konzervatořích je prosta výše uvedených nedostatků, učitelé pojímají výuku
osobitě, akcentují různé složky výuky, přitom však dosahují podobně kvalitních výsledků.
Poněkud odlišná je situace na gymnáziu; vyplývá ze samotné organizace studia.
Gymnázium je osmileté a kromě umělecké složky jsou silně zastoupeny všeobecně
vzdělávací předměty. Tato dvojkolejnost klade na studenty neobvykle vysoké nároky a
odráží se i v nástrojové výuce - je tradičnější jak ve volbě repertoáru, tak v prezentaci
moderních technik hry.
Zvláštní oblast mého zájmu představuje zapojení tvořivosti do výuky. Na
základních uměleckých školách jsou tvořivé činnosti spíš výjimkou, zatímco na
uměleckých školách středních mají daleko větší prostor. Přitom se však výchova
к tvořivosti zatím nemůže opírat o jednotný propracovaný materiál. Zatímco metodika hry
je zpracována velmi podrobně, nástrojová kreativita zůstává odkázána na aktivitu učitele,
na jeho invenci, tvořivé schopnosti a pedagogické i nástrojové zkušenosti. Potřeba
podobných metodických materiálů pro tuto oblast výuky je proto stále naléhavější, zvláště
když si uvědomíme, že například žáci základních uměleckých škol nesměřují bezvýhradně
к dráze profesionálního hudebníka, ale že se jim hudba může stát celoživotním koníčkem.
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V takových případech mají osvojené algoritmy tvořivého projevu mimořádný význam,
vždyť naučený repertoár jedinec po čase zapomíná, zatímco chuť к sebevyjádření hudbou
mu leckdy zůstává. Je navíc dokázáno, že tvořivé operace v jedné oblasti jsou přenositelné
do oblastí jiných, přispívají tedy к celkovému rozvoji osobnosti a zlepšují kvalitu života.
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2 KREATIVITA VE VÝUCE HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Základní umělecké školství nepředstavuje jen předstupeň v přípravě jedince na
profesionální dráhu, výuka v základních uměleckých školách není pouze výsadou zvlášť
nadaných žáků, jsme naopak svědky stále širší demokratizace této výuky a její dostupnosti.
Tento trend je v podstatě celoevropského rozměru a souvisí s celkovou společenskou i
ekonomickou situací - s preferencí nehumanitních oborů i se vzrůstem konzumního
způsobu života. Proto je nutné hudební vzdělávání (podobně jako vzdělávání v celé jeho
šíři) těmto podmínkám přizpůsobit. To ostatně zohledňuje rámcový vzdělávací program,
který vstupuje v platnost i na

a jehož realizace se v současné době nalézá ve své

třetí etapě.133
Cílem výuky tedy nejsou jen interpretační dovednosti, člověk má s hudbou přicházet
do kontaktu v různých rolích (i když třeba na amatérské úrovni) - jako interpret i
posluchač (ovšem na podkladě příslušných vědomostí a dovedností) a také jako tvůrce
hudby, třebaže tu musíme rozlišovat tvorbu a tvořivost.134 Ta spočívá v samostatném
nástrojovém projevu založeném na improvizaci, ovšem převážně na improvizaci
připravené.135
Samostatný tvořivý projev jako svébytné hudební sdělení rozvíjí hudební myšlení,
posiluje nástrojové dovednosti, má příznivý vliv na rozvíjení analytických schopností, vede
к hlubšímu chápání hudby vůbec i к transferu dosažených kvalit do dalších oblastí. To
podmiňuje šestice následujících aspektů tvořivosti:136
1. Možnost sebevyjádření, jež mobilizuje energii, směřuje к vytčenému cíli a jež znamená
uspokojení seberealizační potřeby.
2. Spontaneita, kterou mnozí žáci sice neprojevují, jíž však většinou přirozeně disponují.
3. Hravost, jež se spontaneitou úzce souvisí.
4. Obohacování emocionální sféry osobnosti.
5. Samoposilování - nalézám, vnímání a hodnocení nových vyjadřovacích možností,
přičemž samoposilování představuje východisko pro řízenou spontánnost - pro zacílení

132

Viz Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Seznam pilotních škol pro tvorbu
manuálu ŠVP ZU V. Cit. 11. 10. 2007. Dostupné na <http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcow-vzdelavaciprogram-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani-seznam-pilotnich-skol-pro-tvorbu-manualu-svp-zuv>.
Viz Tvorba RVP ZUV. Cit. 11.10. 2007. Dostupné na <http://www.vuppraha.cz/aktualita/171/59>.
134
Srov. VÁROSS. M. Od tvořivosti к tvorbě. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1989. 263 s.
135
Srov. NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. I l l s .
136
Viz VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1989. 200
s.
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spontaneity podle pedagogického záměru a pro výkonovou motivaci - pro motivaci
činností samotnou a jejím výsledkem.
6. Podíl výsledků kreativní činnosti na formování sebepojetí osobnosti a na posilování
sebevědomí.
Tvořivé aktivity se mohou stát součástí nástrojové výuky od samých počátků, jak to
ostatně doporučují i autoři nové učebnice Flautoškolani

Improvizaci jako stěžejní tvořivý

projev zde najdeme ve spojení s osvojováním moderních technik hry. Mé vlastní
zkušenosti i studium odborné literatury mne však vedou к závěru, že tvořivý projev může
v nástrojové výuce sehrát podstatnější úlohu: může směřovat к nenásilnému ovládnutí
nástroje za současného intenzivního rozvíjení hudebních schopností, a to zejména
schopností hudebně intelektových (fantazie a hudebního myšlení).138 Tvořivé aktivity jsou
flexibilní po stránce různých forem výuky - snadno se uplatňují jak ve skupinové, tak v
individuální výuce a uspokojují přirozenou lidskou potřebu sebevyjádření. V tomto ohledu
se s velkou odezvou setkávají zejména u nejmladších žáků, pro něž jsou spontaneita a
absence zábran většinou samozřejmostí. Tvořivé aktivity jsou samy o sobě činností
odlišnou od ostatních složek nástrojové výuky, jejich zařazování tak splňuje požadavek na
obměnu činností a navíc i samy ve svém rámci umožňují obsahy práce rozmanitě střídat.
Odpadá tu tedy problém s udržením pozornosti, který je jinak v této věkové kategorii
velmi obvyklý.
Tvořivá cvičení mohou prostupovat vždy celou hodinou, protože přispívají
к osvojování či upevňování nástrojových dovedností. I v tvořivých projevech musí učitel
dbát na to, aby se žák v zápalu kreativity nevzdával získaných správných návyků.
Nástrojová kreativita tedy neznamená útěk od systematické pedagogické práce, nýbrž její
prohloubení. Přitom zvládnutí technických problémů se v těchto případech nestává cílem,
nýbrž prostředkem, který žákovi realizaci tvořivého projevu umožňuje. Zacílení na
kreativní projev v mnoha případech odstraňuje ostych či dokonce strach, který žák jinak při
překonávání technických problémů mnohdy pociťuje. Jestliže hraje to, co sám vymyslel,
hraje cosi skutečně svého, důvěrněji známého, kde v podstatě odpadá strohé rozlišení
kvalit na špatně - správně. Lze spíše hovořit o možnostech vhodnější - méně vhodné.
Tvořivá cvičení člením do následujících skupin podle problémů flétnové hry. Na
základě výsledků průzkumu, jemuž jsem se věnovala v předchozí kapitole, se soustřeďuji
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KVAPILO VI, J. a E. Flautoškola 1. Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu. Praha, Bratislava :
WinGra. 2003. 78 s.
138
Srov. SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. 1. vyd. Praha . SPN. 1990. s. 42.
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na tři okruhy problémů, které se v současné výuce jeví jako nejaktuálnější. Řadím je podle
obecných principů didaktiky hry na zobcovou flétnu, tedy podle přirozeného přístupu
к osvojování nástrojové hry. Tím, že cvičení vyvozuji z uvedených didaktických zásad
nástrojové výuky, přizpůsobuji je zároveň příslušným věkovým kategoriím.139 Na první
místo tedy stavím kreativní cvičení upevňující dechovou techniku, další okruh tvořivých
úkolů zaměřuji na osvojování základních artikulačních typů a poslední typ cvičení má na
tvořivé bázi rozvíjet prstovou techniku. Cvičení upevňující dechové návyky určuji pouze
nejnižší věkové kategorii, správné dýchání je totiž elementárním a naprosto nezbytným
předpokladem hry na každý dechový nástroj a je nutno ho zcela zvládnout již na tomto
stupni. Cvičení zaměřená na problémy artikulační a prstové techniky člením do dvou
úrovní - na stupeň elementární a pokročilý. Zvládnutí těchto dvou prvků flétnové hry je
natolik náročné, že vyžaduje dlouhodobou průpravu a prostupuje celý výukový proces.
U jednotlivých cvičení uvádím pracovní postup, člením jej do fáze motivační
realizační,

zároveň vysvětluji význam navržených postupů a naznačuji perspektivy

a

další

práce při realizaci kreativních úkolů. V úloze východiska pro tvořivé činnosti na nižším
stupni využívám především principu synestézie a imitace, postupně však vzrůstá úloha
motivace hudbou a tvořivou činností samotnou. Tyto dva momenty jsou také primární pro
pokročilý stupeň.

2.1 Kreativita při rozvíjení dechové techniky
Dech je vedle artikulace základním prostředkem к tvoření tónu, kvalitní tón předpokládá
stabilní postoj s pocitem uvolněnosti; jedině v takovém případě může dech zajistit
dostatečně nosný tón. Nepostradatelné jsou přitom dva aspekty dechu - rovnoměrnost a
výdrž výdechové fáze. Právě na ně jsou následující cvičení zacílena.
Cvičení charakterizuji vždy názvem, který se váže к problému, jenž představuje
předmět cvičení, v závorce pak uvádím název, který lze označit jako pracovní. Do něj se
promítá především motivace, jež slouží učiteli jako rozhodující impuls pro počátek žákovy
tvořivé činnosti. Ačkoliv zde pro motivaci uvádím konkrétní příklady, chápu je jen jako
možnosti z nekonečné řady, kde obsah dalších variant závisí na učitelově invenci,
zkušenosti, na prostředí, v němž se žák pohybuje, na jeho zájmech atd. Postup cvičení sice
popisuji, pro názornost však ke složitějším zadáním připojuji příklady.

139

Srov. SEDLÁK. F. Základy hudební psychologie.1. vyd. Praha . SPN, 1990. s. 292-310.
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Hra na flétnovou hlavici - zvuková imitace
(Zpožděný vlak)
Motivace
Učitel sděluje žákovi zážitek z cestování: byli u něj na návštěvě přátelé, kteří bydlí daleko
a neradi jezdí autem. Po několika dnech se na nádraží rozloučili, přátelé nasedli do vlaku a
vlak, přestože měl již dávno odjet, se stále nehýbal. Nikdo nevěděl, co se děje, až přišel
výpravčí a zapískal na znamení odjezdu. Jenže vlak se ani nehnul. Výpravčí znovu
zapískal, ale zase se nic nedělo. Výpravčí se zhluboka nadechl a jedním dechem bez
přerušení pískal a pískal, dokud se vlak nakonec nedal do pohybu.

Realizace
Učitel vyprávění dokončí předvedením dlouhého tónu hraného na flétnovou hlavici imitací dlouhého zapískání a vyzve žáky к nápodobě, aby si sami na výpravčí zahráli.
Sleduje kvalitu nádechu, nezbytné zadržení a plynulý, vyrovnaný výdech. Cílem je
dosažení co nejdelšího výdechu při zachování jeho kvality. Výdechová fáze se musí
prodlužovat postupně, po krocích, například přidáváním dob. Tím logicky odpadá metrické
členění a cítění pravidelné pulsace při hře tónu.Učitel může doby přidávat buď stroze
pouhým vyťukáváním - výdech může pokrýt zpočátku například tři doby v mírném tempu,
dále učitel přidá další dobu atd., zábavnější formu však představuje zapojení modelu vlaku,
к němuž učitel postupně připojuje vagóny, které představují jednotlivé počítací doby.

Význam
Cvičení vede к prodlužování výdechové fáze. Předpokládá časté a dlouhodobé provádění.

Perspektivy
Cvičení nemusí ustrnout na jediném neměnném tónu, částečným zakrýváním hlavice lze
docílit barevného a výškového odlišení. К tomu může motivovat upravený příběh či popis
jiných situací, například vzdálené zvuky nádraží, odjíždějících vlaků apod.
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Dlouhý výdech
(Doplňovačka)
Motivace

Učitel si připraví větu, z níž každá slabika je zapsána na zvláštní kartičce a nad slabikou je
uvedena rytmická hodnota. Karty jsou položeny popsanou stranou dolů, takže žák může
text odhalit, teprve když všechny karty otočí. Odkrývat je však může postupně, takže
významu celé věty se dopátrá krok po kroku.

Realizace

S každou slabikou žák zahraje jeden z tónů, které zatím ovládá, avšak v předepsané
rytmické hodnotě. Důležité je, aby frázi, v níž postupně vzrůstá počet tónů, zahrál vždy na
jeden výdech. Melodie se může libovolně měnit, odpadá tedy starost se zapamatováním
zvolených tónů. Každá nová fráze proto může mít jiný melodický tvar. Poté co žák
nakonec zahraje celou frázi, má určit metrům^ které jí odpovídá.

Význam

Také toto cvičení prodlužuje výdechovou fázi a zároveň upevňuje spojení představy hmatu
a konkrétní tónové výšky. Tón se tak pojí ke konkrétnímu hmatu а к ostatním složkám
nástrojové hry.

Perspektivy

Tentýž postup lze uplatnit i ve skupinové výuce (nejčastěji dvoučlenné); každý žák
odhaluje jinou větu, a vytváří tak vlastní melodii. Obě melodie se mohou posléze spojit do
jednoho celku a vytvořit jednoduchou malou formu.

1. příklad

Strýc Šusta suší švestky.

195

(Ventilek)
Motivace
Motivací a průpravou к této hřeje deklamace libovolného říkadla na jediný výdech.

Realizace
Nejprve žáci rytmus říkadla hrají na jednom tónu, opět na jeden výdech. Potom
učitel vyťukává pulsaci a žák ji tvořivě naplňuje různými rytmy (opět na jednom tónu)
s tím, že vytváří co nejdelší rytmický útvar na jediném výdechu. Rytmizace se může vázat
к různým mimohudebním skutečnostem, může představovat promenádu (pochod, běh),
ptačí zpěv, přírodní živly, ruch města apod.
Význam
Tato hra rozvíjí zejména dechovou techniku

spolu

s psychomotorickými

schopnostmi. Připravuje zároveň zásobu improvizovaných rytmických modelů pro
pozdější melodizaci.

Perspektivy
Při realizaci ve skupině se žáci na pokyn učitele ve hře postupně střídají s tím, že
každý improvizuje na co nejdelší výdech vlastní rytmický útvar. Může tak inspirovat
spolužáky к využití motivů v jejich vlastních projevech.

Intonace ve dvoj hlase
(Ukolébavka)
Motivace
Učitel vyzve žáka, aby na několika (2-3) tónech zaimprovizoval ukolébavku pro mladšího
sourozence. Úkolem druhého žáka bude doplnit doprovodný hlas. Žák se tu ocitne před
nekonečnou řadou možností, s nimiž nemá zkušenost, a proto zřejmě bude bezradný.
Učitel proto nabídne několik možností doprovodu: hybné staccatové ostinato, melodické
skoky a prodlevu. Žák má vybrat možnost, která je pro doprovod ukolébavky nejvhodnější
- prodlevu.
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Realizace
Učitel sleduje, zda melodie respektuje výchozí a závěrečný (centrální) tón, zda zohledňuje
principy tonality, byť jde v tomto případě o melodie stenochorické.140 Vysvětlí žákům, že
nejvhodnějším prodlevovým tónem je právě tón centrální, stabilizující. Jak prodlevu, tak
melodii mají žáci zahrát na jediný výdech.

Význam
Cvičení opět prodlužuje výdechovou fázi, přispívá však také к intonační čistotě a
vzájemnému sladění nástrojů.

Perspektivy
Oba žáci mají být v plnění úkolů rovnocenní, jejich úlohy se mají vystřídat, proto si hráči
po doznění fráze své úlohy vymění. Mezi oběma frázemi je nutný nádech, v němž je třeba
pro celistvost projevu zachovat stávající pulsaci.

2. přiklad
*

Ш

J

*

1. flétna
2. flétna

2.2 Kreativita při rozvíjení artikulační techniky
Typologie artikulace není v odborné literatuře zcela jednoznačná, čeští autoři se až na
výjimky touto problematikou hlouběji nezabývají, zatímco většina autorů zahraničních
učebnic se shoduje na čtyřech základních typech: non legato, portato, legato, staccato.
V tomto pořadí také jednotlivé typy artikulace najdeme v zahraničních učebních textech,141
vychází z logiky nástrojové pedagogiky, a proto uvedenou posloupnost doporučuji
zachovávat i ve cvičeních na rozvoj kreativity.
140

Viz NEDĚLKA, M. Mše v soudobé české hudbě. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 120.
Viz FÜHRER, S.; ZIMMERMANN, M. Blockflötenunterricht mit Kindergruppen. Lehrerhandbuch für
kreativen Anfangsunterricht. Holzschuh, 2001. 131 s. HÖFFER-v. WINTERFELD, L. Die Altblockflöte.
Eine Anweisung zum Spiel auf der Altblockflöte in f. Leipzig : VEB Friedrich Hofmeister. 32 s.
ZIMMERMANN, M. Die Altblockflöte. Band 1. München : RICORDI, 1994. 104 s. ZIMMERMANN, M.
Die Altblockflöte' Band 2. Mimchen : RICORDI, 1994. 96 s. LINDE, H.-M. Die Kunst des
Blockflötenspiels. Eine Anleitung zum Erlernen der Soloblockflöte f'. Mainz : Schott, 1958. 64 s.
141
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2.2.1 Elementární stupeň
Současně s dechovými návyky si žák od počátku osvojuje dovednosti artikulační. Spočívají
především v přesném nasazení tónu jazykem a v jeho ukončení. Při nasazení tónu se
začínajícímu hráči nabízejí dvě možnosti pohybu jazyka - vyslovení t nebo d. Naše
pedagogická literatura není v tomto ohledu jednotná a této problematice ani nepřikládá
zásadní význam. Jedinou výjimku tvoří Flautoškola J. a E. Kvapilových,142 doporučuje
střídavé nasazování t a d . Žák si tak od samého začátku osvojuje měkčí a tvrdší
nasazení.143 Toto hláskové párování považuji za vhodné a doporučuji jeho užívání i ve
tvořivých cvičeních. Koncipuji je jako variace, například na jednoduché lidové písně, a to
z několika důvodů. Variace zajišťují proporční zastoupení známého a nového - známý
motiv je obohacován tzv. novou hudbou, ovšem vždy tak, že původní motiv je stále
dostatečně zřetelný. Obměna představuje jeden ze základních principů, na nichž je hudba
vystavěna, žák si v tvořivých cvičeních elementární variační dovednosti osvojuje aktivně a
tato dovednost mu posléze umožňuje podobné principy rozpoznat ve studovaných
skladbách, v nichž se pak také snáze orientuje. Variace mohou spočívat v rytmických
obměnách, které jsou pro daný účel zvláště vhodné, protože právě rytmické změny
předpokládají artikulační jistotu.

Variace
(Nový kabát pro písničku)
Motivace
Motivací může být poslech nahrávky variací pro zobcovou flétnu, např. Terna con
variazioni G. F. Händla, nebo Tone-colour Games Miklóse Kocsára. Žákovým úkolem je
rozpoznat princip kompozice - postup od prosté podoby tématu к jeho komplikovanějším
podobám, na nichž se podílejí klíčové hudebně vyjadřovací prostředky. Poslech má být
také inspiračním momentem к tomu, aby žák podle svých možností obměňoval třeba i jen
jednoduchou lidovou píseň, a to po stránce rytmické, melodické a artikulační. Zatímco
rytmické a melodické obměny uvádím jako samostatné položky, u změn artikulačních si
takto nepočínám, neboť jsou součástí těchto úkolů.

142

KVAPILO VI, J. a E. Flautoškola 1. Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu. Praha, Bratislava :
WinGra, 2003. 78 s. KVAPELOVÍ, J. a E. Flautoškola 1. Metodický sešit pro učitele. Praha. Bratislava :
WinGra, 2003. 63 s.
143
KVAPILOVI, J. a E. Flautoškola 1. Metodický sešit pro učitele. Praha, Bratislava : WinGra, 2003, s. 11.
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Realizace
Rytmická obměna
Takovou jednoduchou melodii můžeme nalézt například v ukolébavce Halí dítě.
Žák melodii nejprve zahraje, a když získá dostatečnou jistotu, začne ji podle učitelových
pokynů rytmicky obměňovat. Zpočátku má každou rytmickou hodnotu rozdělit na
drobnější, získá tak představu, jak drobnější hodnoty znějí a jak jich artikulačně docilovat
- střídáním t-d non legato a portato, nasazením pouhého t při hře legato a střídáním t-d při
hře staccato. Volnější tvořivá činnost spočívá v samostatném výběru a kombinaci delších a
kratších hodnot, ve volbě odpovídající artikulace a v posuzování zvukového účinku.
Například kulminace drobnějších hodnot vytváří napětí, lze ji proto uplatnit na výrazovém
vrcholu, na závěr připadají spíše delší hodnoty.

Melodická obměna
Průpravou к melodickým obměnám může být změna pořadí tónů. Při tom dbáme na
to, aby začátek melodie vycházel od některého z tónických tónů (h či g) a aby melodie také
obdobně končila. Melodické obměny realizujeme výše uvedenými druhy artikulace,
к výraznosti změn však přispějí zejména kombinace artikulačních způsobů.
Rozšíření variačních možností představuje návrat к novému tónu, například
к dosud nevyužitému 5. stupni. Tento postup v podstatě skrývá dvojhlas - jakoby držený,
zde však obnovovaný tón d2 a melodicky nosné tóny ostatní. Přitom je možné vystřídat
různé artikulační způsoby. Těžiště artikulační techniky zde spočívá v různém artikulačním
spojení melodického tónu s tónem návratovým, tedy například hl-d2, a'-d 2 atd. Přestože
jako zvukově nejpřirozenější se jeví spojení legato, vzhledem к obtížnosti této artikulace
volíme pro začátek non legato.
Žák může motiv obohacovat dalšími tóny, je však třeba dbát na to, aby zachovával
metrickou logiku.

Význam
Primární význam cvičení spočívá v procvičování různých druhů artikulace a v jejich
tvořivém uplatňování, žáci si zároveň tvořivě osvojují formu variací a zdokonalují svou
prstovou techniku. Hra melodických skoků legato musí být prstově precizně provedena,
nepřesnosti se totiž ve zvuku okamžitě projeví.
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Perspektivy
Podobně lze zacházet s dalšími písněmi a dokonce i se skladbami, které si žák osvojuje.
Nikdy však nelze postupovat mechanicky, obměny musíme volit tak, aby odpovídaly
charakteru původní skladby v úloze tématu. Na této úrovni se tedy i variace budou nejspíše
blížit jednoduchým dětským popěvkům.

3. příklad

- и —

2.2.2 Pokročilý stupeň
Na tomto stupni žák již ovládá nasazení tónu pomocí t a d a při osvojování repertoáru se
učí měkčí a tvrdší nasazení samostatně volit a kombinovat. Postupně žák získává také
dovednost dvojitého nasazení (využívaného při hře drobnějších rytmických hodnot
v rychlejším tempu) s nejčastěji používaným t~d a d-g. Získávání těchto návyků je značně
individuální jak ze strany žáka, tak i pedagoga, který musí sám uvážit, zda je dítě na
zvládnutí tohoto problému již dostatečně technicky připraveno. Z tohoto důvodu také
metodická literatura přesně nestanovuje, jaké úrovně musí žák bezpodmínečně dosáhnout,
aby dvojité nasazení zvládl.
Při procvičování artikulace na pokročilém stupni si počínám podobně jako na
stupni elementárním - opět vycházím z variací, tentokrát na bázi tanečních rytmických
figur. Jsou totiž většinou charakteristické skupinkami drobnějších rytmických hodnot,
které poskytují příležitost к procvičení nových artikulačních způsobů.

Dvojitý jazyk
(Tance staré a novější)
Motivace
Učitel pustí nahrávku taneční suity barokní i novější, například orchestrální. Nejde totiž o
nástrojové obsazení, nýbrž o postižení rytmických figur, s nimiž bude pedagog dále
pracovat. Žákovým úkolem tedy je rozpoznat charakter a dominantní výrazový prostředek
poslouchaných skladeb - určení к tanci a dominanci rytmu.
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Realizace
Pro procvičení artikulace jsou vhodné tance rychlejšího tempa, jejichž figury
obsahují drobnější rytmické hodnoty. Učitel proto odpovídající tanec vybere a žákovi
zahraje (zaimprovizuje) s příslušnou rytmickou figurou. Žák má figuru poznat, určit její
metrům, osvojit si ji vokálně (artikulačně) a poté instrumentálně - hrou na jednom tónu.
Společně s učitelem pak žák vybere píseň, jež se s metrem dané figury shoduje. Žák píseň
zahraje nejprve v původní podobě a potom má do ní zapojit rytmickou taneční figuru.
Učitel žáka vede к tomu, aby jeho činnost nebyla mechanická, ale aby zachovávala zásady
proporcionality mezi drobnými a delšími hodnotami. Taneční figura se tedy nemusí objevit
v každém taktu, jde o to, aby příslušný tanec charakterizovala, přičemž jiná místa písňové
melodie mohou zůstat beze změn. Na druhé straně se figura nemusí vyskytovat stále v téže
podobě, například drobné hodnoty mohou nahradit i větší počet hodnot delších, a mohou
tak přispět к intenzivnějšímu procvičení problému.

Význam
Osvojování artikulace bývá pro žáky většinou nezáživné - často jdétnechanické opakování
artikulačních vzorců bez výrazné hudební náplně. Výše uvedený postup využívá lidových
písní, jejichž estetické kvality jsou časem dostatečně prověřeny, a navíc jsou žákům
známy. Rytmickými obměnami získává tento známý materiál nové, nevšední tvary, takže
tato činnost přináší žákovi seberealizační uspokojení.

Perspektivy
Poté co žák obdobným způsobem tanečně stylizuje větší počet písní, může je seřadit do
taneční suity. Prakticky si tak osvojí formový princip takového cyklu - střídání částí
kontrastních tempově i metricky.

4.

příklad

Skákal pes
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Další druhy artikulace - legato, portato, staccato
(Moje první skladba)
Motivace
Žák hraje v mírném tempu stupnici legato a poté rozložený akord non legato. Učitel žáka
dotazem upozorňuje na odlišné způsoby artikulace - žák si uvědomuje, že sousední tóny ve
stupnicové řadě váže, zatímco větší vzdálenosti v akordech zůstávají artikulačně odděleny.
Nyní má žák ve skladbách, které sám ovládá, jednoduše analyzovat průběh melodie - má
nalézt jednak stupnicové chody, jednak skoky či alespoň větší kroky. Odtud může vyvodit,
na jakém principu se melodie utváří: po stupnicovém chodu následují větší intervaly a
naopak.
Jednou z takových skladeb je například i Bachův Menuet G dur z Malé knížky pro Annu
Magdalénu Bachovou. Střídání větších kroků či skoků se stupnicovými chody je zde téměř
ukázkové, učitel tento princip vyzdvihne jako východisko pro vlastní žákův tvořivý projev.

Realizace
Východiskem tvořivého projevu v tomto případě již není píseň, vzorová skladba má být
pouze inspiračním zdrojem. Zák zde stojí před úkolem uspořádat dosud osvojené postupy
do logicky znějícího tvaru, skladba mu při tom může pomoci. Schopnějším, tvořivějším
žákům pomůže celkový tvar skladby (tonalita, periodicita), pro ostatní může být oporou
především rytmus. Ten mohou dodržet i doslovně s tím, že jej naplní podle vlastní
melodické invence. Učitel žákovi doporučí, aby artikulace vycházela z téhož principu jako
při hře stupnic, akordů a nakonec i výše uvedené vzorové skladby (stupnice legato, větší
vzdálenosti non legato, případně portato či staccato).

Význam
Procvičování artikulačních možností se zde stává organickou součástí kreativní činnosti,
jež v případě schopnějších žáků může již opustit přísně variační principy. Ovšem žákovi,
který se ještě drží daného rytmu vzorové skladby, se tu otvírá prostor pro samostatnější
práci s melodií na základních principech jejího utváření. Jestliže si žák tyto principy, byť
v nejjednodušší podobě aktivně osvojuje ve tvořivé činnosti, může je posléze využít i při
studiu skladeb, v nichž se dokáže snáze orientovat.
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Perspektivy
Odlišné způsoby artikulace lze uplatňovat i v dalších tanečních stylizacích,
například při improvizaci couranty či gigue s tím, že směrodatné jsou zde rytmické figury,
jež mohou být naplněny jak stupnicovými chody, tak většími kroky či skoky.

5. příklad
Menuet

2.3 Kreativita při rozvíjení prstové techniky
2.3.1 Elementární stupeň
2.3.1.1 Hra s pomocnými hmaty, nebo na 1 tónu (g1)
Hra na flétnovou hlavici je důležitá v počáteční fázi nástrojové přípravy, kdy si žák zvyká
na správnou polohu zobce v ústech. Celý nástroj se žák učí vyváženě držet pomocí tří
opěrných bodů (spodního rtu, pravého palce a opěrného pravého malíčku). Při tom používá
nejprve pomocné hmaty bez zapojení levého palce, který by mohl způsobit ztuhnutí prstů.
Po utvrzení správných návyků držení si žák osvojí první hmat - g1

Základní postoj a držení nástroje
(Promenáda)
Motivace
Učitel demonstruje držení nástroje a zvukové možnosti, které odtud vyplývají virtuózní pasáž řady trylků apod. Motivuje tak žáka к nápodobě v uchopení nástroje,
třebaže zatím jen pravou rukou.

Realizace
Žák si osvojí držení nástroje pravou rukou pomocí 3 opěrných bodů144 a prochází se
po třídě. Později si osvojí 2 způsoby chůze - pochod a volný krok a pokusí se na jednom
tónu vyjádřit odpovídající rytmus.

144
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Význam
Toto cvičení upevňuje vyvážené držení nástroje a zároveň rozvíjí psychomotorické
schopnosti.145 Zároveň posiluje žákovo hráčské sebevědomí, neboť žák dospívá к hráčské
pozici, která je předpokladem progresu v dalším ovládání nástroje.
Perspektivy
Při pochodu i volném kroku má žák vyjadřovat nové, stále komplikovanější
rytmické útvary. Rytmizovaný projev může rytmiky gradovat a vytvořit pomyslný oblouk
klenoucí se od delších hodnot přes hodnoty kratší zpět ke klidným dlouhým hodnotám.
Tento způsob vyjádření alespoň naznačuje základní tektonický princip hudby, a to zásadu
opakování a kontrastu. Je proto vhodné je se žákem v jeho vlastním projevu nalézt.

(Zvuky přírody)
Motivace
Učitel ukáže žákům obrázek lesa a pomocným hmatem zahraje 3 různé zvuky
(imituje houkání sovy, dešťové kapky a šustivým tónem zpodobuje zvuk větru) a položí
otázku, co zvuky představují.

Realizace
Poté učitel žáky vyzve к imitaci a sleduje, jakým způsobem žáci к tvoření zvuků
přistupují. Někteří žáci dosáhnou požadovaného zvuku rychleji, jiní naopak potřebují
pomoc učitele a delší čas к osvojení nutného návyku.

Význam
Cvičení představuje nenásilnou cestu к osvojení základního postoje a správného
držení nástroje. Tyto dovednosti vnímáme jako krátkodobé cíle, avšak z perspektivy
hráčova celkového rozvoje je zde důležitá také flexibilita ve vztahu zvukové představy a
její realizace na nástroji.

145

Srov. SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie Л. vyd. Praha . SPN, 1990, s. 41.
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Perspektivy
Po zvládnutí úkolu můžeme od postoje a držení nástroje částečně odpoutat pozornost a
soustředit se tím více na hledání dalších zvukových možností. Učitel se v takových
didaktických situacích může vzdát své výsadní autoritativní role a jeho aktivitu mohou
postupně přebírat žáci. Vzájemně si mohou dávat hádanky, co zvuk, jejž sami hrají,
představuje. Nakonec může učitel žáky vyzvat, aby ztvárnili další, nové zvuky z přírody
(ptačí hlasy apod ).

2.3.1.2 Hra 3 tónů (g^a 1 -* 1 )
Hra tónů g'-a 1 vychází z výše uvedeného pomocného hmatu, jejich dosažení tedy není
zvlášť obtížné. Při hře tónu e1 však žák již zapojuje i prsty pravé ruky a opouští jeden
z opěrných bodů - malíček.

Počátky prstové techniky
(Moje zážitky)
Motivace
Učitel předehrává tritónový motiv v různém tempu, rytmu, artikulaci a dynamice, žák
rozpoznává vyjadřovanou náladu.

Realizace
Dítě má nyní к dispozici výše uvedenou trojici tónů. Jejich pomocí může
vyjadřovat své nálady a zážitky. Prvním úkolem je volba pořadí tónů. Učitel zpočátku vede
žáka к tomu, aby odhalil všechny kombinace, které tato trojice umožňuje a které může při
improvizaci využít. Dalším žákovým úkolem je vyjádřit těmito tóny v odpovídajících
rytmických útvarech různé nálady a situace (například ranní probuzení, radost z dárku,
večerní únava, úlek, hra na honěnou). Když si žák osvojí vyjadřování těchto elementárních
významů, může s jejich pomocí vystihovat situace složitější, například cestu do školy,
výlet, den ve škole apod. Ostatní žáci mají rozpoznávat, v čem podstata improvizovaného
sdělení spočívá. Nejde zde o to, aby zcela postihovali konkrétní situace, to je nakonec
v sémantické rovině hudebních znaků nemožné, konotace vyjádření však vypovídají o
základních významových rovinách, jež přinášejí. Posluchači proto mohou poznat, zda
improvizace vypovídá o klidu, vzrušení, pohybu apod. Při svých výpovědích o
poslouchaném improvizovaném projevu pak mohou tyto významy konkretizovat podle své
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fantazie, podle znalosti spolužákovy povahy a dalších okolností. V této činnosti spočívají
vlastně již také perspektivy uvedených cvičení, neboť nabízí široké spektrum hudebních
sdělení a jejich verbálních charakteristik.

Význam
Při této hře si žáci osvojují nové hmaty, procvičují prstovou techniku a artikulaci. Učí se
základům komunikace v hudbě a poznávají, že hudební významy zasahují především
emocionální sféru osobnosti.

7. příklad
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(Nový nápad)
Motivace
Učitel zahraje nebo zaimprovizuje malé rondo, žák má poznat hlavní stavebný princip této
formy (alespoň trojí uvedení refrénu).

Realizace
Učitel hraje pouze refrén, zatímco žáci přicházejí skuplety (novými nápady).
Rozhodujícím parametrem kupletů je rytmus, protože žáci zatím ovládají hru tří tónů.
Rytmický půdorys kupletů může vycházet z říkadel či z jiných krátkých textů

Význam
Tato hra přispívá к dalšímu procvičování základů prstové techniky, zároveň je
důležitá pro spojení zvukové představy s jejím vyjádřením na nástroji a podněcuje snahu o
originalitu projevu.

206

Perspektivy
Improvizace se může od rytmických předloh v říkadlech postupně oprošťovat a
ústit do složitějších podob.

7. příklad
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2.3.1.3 Hra dalších tónů (d'-e'-fis 1 g'-a 1 ) s perspektivou doplnění do oktávy (l^-cis 2 d2)
Rozšíření počtu tónů znamená rovnoměrné zapojení prstů obou rukou, takže pravý malíček
ve funkci opěrného bodu již není potřebný.

Melodické kroky a skoky
(Ukaž, co mám hrát)
Motivace
Motivací je společný zpěv písně v pětitónovém rozsahu (např. Sedí liška pod dubem). Žáci
mají následně analyzovat melodický průběh (pětitónová řada v obou směrech), poté mají
při zpěvu v pomalejším tempu naznačit gesty pohyb melodie; tento pohyb pak učitel
charakterizuje fonogestikou.

Realizace
Uvedenou píseň žák hraje podle sluchu, učitel hru doprovází fonogestickými znaky. Dále
učitel podobným způsobem naznačuje melodii jiných písní v pětitónovém rozsahu, žák
podle gest hraje a písně zároveň poznává. V dalším kroku učitel melodický prostor písní
opouští a fonogestikou vede žáka ke hře různých melodických skoků. Poté si učitel se
žákem úlohy vymění - žák ukazuje učiteli průběh melodie a učitel může záměrně
chybovat. Žák má učitele na chybu upozornit.
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Význam
V této hře si žák na nástroji rozšiřuje tónový prostor, utvrzuje si pasivně i aktivně
fonogestiku, učí se přesné prstové technice a při hře s pedagogovou chybou se učí vnímat
tónové vztahy a porovnávat sluchové představy s reálným zněním.

Perspektivy
Učitel rozšiřuje fonogestikou tónový prostor až na celou durovou stupnici a tóninu D dur.

Vázaný tvořivý projev
(Zahrajme si spolu)
Motivace
Učitel hraje lidovou píseň v církevní tónině v dórské tónině E (např. Putovali hudci, Hnalo
dzievča krávy). Tyto písně mají mollový tónorod, žák jej může porovnat sjiž zažitým
prostorem durovým (v tomto případě D dur). Téměř všechny tóny nového dórského modu
E může žák již také zahrát, ovšem s výjimkou tónu e2.

Realizace
Hraje založena na improvizaci v církevních modech, v tomto případě v již uvedené dórské
E. Zatím však nejde o teoretické zvládnutí církevní modality, nýbrž o prostor к podpoře
tvořivé spontaneity - církevní mody poskytují daleko více prostoru pro uplatnění disonancí
než tradiční dur-mollová tonalita. Pokyn „hraj podle mě" vychází od učitele, který na
klavír hraje doprovodné figury, jež mohou obsahovat disonance. Žákův improvizovaný
projev se s doprovodem může disonantně střetávat. Pro začátek stačí, když učitel střídá
třeba po 2 taktech 2 akordy (například e-g-h-cis/d-fis-a-h). Může je hrát v tanečních či
pochodových přiznávkách, přičemž finální akord je vždy souzvuk na tónu e. Od žáka se
očekává, že znějícímu akordu intuitivně přizpůsobí výběr tónů a že jej bude obohacovat o
další tóny melodické.

Význam
Hra upevňuje pohotovost v reakcích na změny v harmonii, rozvíjí fantazii - žák má
možnost vytvářet v rámci daného souzvuku rozmanité útvary, přispívá к rozvoji hudební
představivosti - každý souzvuk dává podněty pro představu melodického pohybu v daném
rámci.
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Perspektivy
Žák má možnost přizpůsobovat svůj projev různě stylizovaným doprovodům, tempu,
dynamice.

2.3.2 Pokročilý stupeň
2.3.2.1 Problematické hmatové kombinace
2.3.2.1.1 Střídání tónů ve spodní poloze (ť-e 1 , c 2 -b\ a^b 1 )
Tyto hmatové kombinace jsou obtížné proto, že se při nich střídají více než dva prsty
Pohyby prstů musejí být provedeny zcela současně a rychle.

Hmatové dvojice
(Vzdechy)
Motivace
Motivací tohoto úkolu může být rozhovor učitele a žáka o životních situacích a
emocionálních stavech, v nichž je možno uslyšet vzdech. Může jít nejen o situace bolestné,
ale i o pocity úlevy, radosti atd.

Realizace
Hráč má к dispozici uvedenou dvojici tónů, má za úkol s jejich pomocí napodobit
vzdech. Má tedy zvolit směr melodického pohybu (směrem dolů), artikulaci (legato)
dynamiku (decrescendo).
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Význam
Cvičení směřuje к přesnému střídání prstů, к jejich hbitému, avšak uvolněnému pohybu,
který zajistí odpovídající kvalitu tónu. Vede к přirozené sluchová kontrole, na jejímž
základě se rozvíjejí adekvátní zvukové představy.

Perspektivy
Žák střídá tóny v různých tempech (v rychlejším tempu je hra obtížnější) a rytmech,
přičemž učitel udává rytmickou pulsaci.
2.3.2.1.2 Střídání s přefukovaným tónem e2
a) e ! -e 2
Hra této tónové dvojice vyžaduje pouze změnu v poloze levého palce. Umožňuje soustředit
se především na tento problém.
b) další kombinace, např. c2-e2, a'-e 2 , g ! -e 2
Do hry těchto kombinací se zapojují prsty obou rukou.
c) d 2 -e 2
Hra této kombinace je nejobtížnější: při hře tónu d2 levý palec otvor nezakrývá, pro hru e2
pak musí otvor částečně zakrýt. Právě tato poloha činí hráči problémy, palec dopadá na
otvor svrchu, hráč nemá čas, aby správnou polohu prstu hmatem „hledal".

Melodie se skrytým dvoj hlasem (tokátový pohyb)
(Hra na Telemanna)
Motivace
Učitel představuje flétnu jako nástroj typický pro barokní epochu. Současně uvádí příklady
dalších nástrojů užívaných v tomto období (cembalo, varhany), tyto nástroje umožňovaly
značnou virtuozitu, rychlý pohyb, skoky, opakovaný návrat melodie к témuž tónu, tedy
postupy příznačné pro tokátu. Takový postup učitel může demonstrovat na klávesovém
nástroji a poté na flétně s vysvětlením, že i ostatní nástroje tyto postupy využívaly a že je
může uplatnit i žák. Dokonce může vymyslet i své vlastní jednoduché varianty.
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Realizace
Učitel žákovi zadá motiv složený ze tři tónů (např. c^a'-g 1 ), žák je má prostřídávat
s tónem e2. Při hře v živějším tempu se ukáže, že melodie v podstatě skrývá dvojhlas jakoby držený, zde však obnovovaný tón e2 a melodicky nosné tóny ostatní, jak je to
příznačné pro tokátový pohyb. Nyní může žák pořadí melodicky nosných tónů měnit a
získávat tak nové motivické tvary, ovšem vždy s návraty к tónu e2.

Význam
Cvičení upevňuje prstovou techniku, žák si aktivně osvojuje postupy příznačné pro barokní
literaturu.

Perspektivy
Tónový prostor lze postupně rozšiřovat na další melodicky nosné tóny, a vytvářet tak
rozsáhlejší a komplikovanější útvary.

9. příklad
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Shrnutí

Obsah této kapitoly byl inspirován zjištěním, jež jsem uvedla v předchozí části své
práce, že totiž nástrojové kreativní činnosti se na základních uměleckých školách téměř
neuplatňují. Přitom jejich přínos pro hudebníka je prokazatelný. Zjistila jsem také, že na
středních uměleckých školách je situace příznivější, i když to neznamená, že by tvořivost
stála v centru výraznějšího zájmu pedagogů a žáků. Tomuto stavu jsem přizpůsobila
soustavu kreativních cvičení, které nesledují jen rozvoj tvořivosti, ale obsahují i problémy,
jež je nutno řešit při výuce nástrojové jako takové. Bylo tedy nezbytné vycházet
z osvědčených obecně pedagogických principů posloupnosti a přiměřenosti, zároveň jsem
však vedla v patrnosti i stránku speciálně didaktickou, tedy zásady nástrojové přípravy.
Zde jsem tedy uplatňovala jednak hledisko věkové, jednak hledisko důležitosti těch složek
nástrojové hry, které se jeví ve výuce jako nejcitlivější a nejproblematičtější. Přestože tato
cvičení v podstatě slouží i к rozvoji dovedností nezbytných pro interpreta, tvořivé
momenty cvičení nedovolují, aby osvojování či upevňování nástrojových návyků se stalo
cílem výuky. Jsou to vždy jen prostředky, jež hráči umožňují vlastní seberealizaci.
Překonávání řady problémů se tak stává jen podmínkou, již je nutno na cestě za vlastním
projevem v úloze stěžejního cíle splnit.
Vzhledem к tomu, že podobné postupy nejsou v naší nástrojové pedagogice zcela
běžné, vycházela jsem při jejich koncepci především z vlastních zkušeností - ze syntézy
tvořivých činností s činnostmi, jež jsou ve výuce obecně uplatňovány. Právě vědomí jisté
neobvyklosti takovýchto obsahů výuky mě vedlo к tomu, že jednotlivá cvičení v této
kapitole podrobněji popisuji. Tam, kde popis nestačí, uvádím notové příklady. Ty ovšem
neznamenají neměnné návody, nýbrž spíše možnosti řešení, mohou tedy sloužit jako
inspirace pro plnění tvořivého úkolu. To, že к realizaci úloh vede více cest, považuji za
výhodné nejen z hlediska rozvíjení kreativity, ale z hlediska posilování vztahu hráče
к nástroji. Studium literatury pro mnohé žáky znamená, že skladby považují za něco
obtížně překonatelného, a někdy se dokonce přímo obávají problematických částí. Jestliže
však podobný problém překonávají tak, že jej zařazují do vlastního nápadu, považují jej
mnohdy za přirozenou podmínku pro uskutečnění svého záměru, aniž by se jeho překonání
přehnaně obávali. Vždyť i v případě, že daný problém nezvládnou hned dokonale, nehrají
s defektem konkrétní skladbu, aleje to jen jejich vlastní projev, v němž hledají lepší a lepší
zvládnutí situace, jejíž pokračování a vyústění je jejich osobní záležitostí. Tento pohled na
věc prospívá podle mých zkušeností z pedagogické práce zejména tam, kde žák je
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přehnaně úzkostlivý či plachý. Tvořivý projev obecně však vytváří předpoklady pro
chápání hudby, pro rychlost studia skladeb a posiluje důvěrnost vztahu hráče к nástroji.
Nástroj se totiž stává prostředkem jeho vlastních vyjádření.
Na první místo jsem postavila tvořivá cvičení zaměřená na rozvoj dechové
techniky. Tato oblast je prvním předpokladem hry. Dlouhý, rovnoměrný výdech upevňují
imitace zvuků z okolního světa, rytmizovaná říkadla, nebo jej motivuje vícehlasá hra se
spolužákem. К utvrzení artikulace slouží především rytmické variace známých lidových
písní - rytmická taneční stylizace a nakonec i skutečně svébytný projev, kde se žák může
inspirovat jednoduchými vzorovými skladbami. Pro držení nástroje a prstovou techniku
jsem zvolila další cvičení, kdy se žák učí držet nástroj za chůze, získává jistotu v uchopení,
uvolněnost v pažích. Jednotlivé hmaty pak člením do skupin a cvičení koncipuji tak, aby se
tóny střídaly a aby se hmaty staly žákovi samozřejmostí. Určité omezení na příslušné
skupiny tónů zároveň vybízejí к pestřejší motivické práci; jestliže má žák pomocí omezené
tónové zásoby vyjádřit například svůj momentální psychický stav, jeho změnu, či má-li
zpodobit svůj zážitek nebo jednoduchý příběh.
Uvedená cvičení jsem využívala v průběhu prvního pololetí školního roku
2007/2008 ve své vlastní výuce. Alespoň na malém vzorku žáků jsem si tak ověřila jejich
použitelnost v praxi a jejich pozitivní dopad na rozvoj nástrojových dovedností mladých
hudebníků. O cvičení projevili v současnosti zájem i další pedagogové, kteří se rozhodli, že
uvedené typy úkolů budou modifikovat podle svých zkušeností, schopností, invence a
především podle individuálních předpokladů svých žáků.
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ZÁVĚRY

Předmětem této práce se stala zobcová flétna a její místo v přípravě hudebníka na
dvou stupních našeho hudebního školství - na stupni základním a středním. Můj zájem o
tuto problematiku byl veden nejen mou vlastní pedagogickou a interpretační činností, ale i
skutečností, že zobcová flétna je u nás nejrozšířenějším nástrojem téměř na všech stupních
škol. Bývá považována za nástroj propedeutický a případně i léčebný, zároveň (a možná
právě proto) bývá však také podceňována. Veřejnost jí totiž často přisuzuje místo na samé
počátky hudebníkovy přípravy, aniž by si uvědomovala možnosti, jež tento nástroj může
hráči skutečně poskytnout. Zahraniční hudebníci i pedagogové jsou si této skutečnosti
dobře vědomi (vzpomeňme jen obliby, s níž dnes zobcová flétna navazuje na slavné tradice
barokní například v Nizozemí), u nás však je však situace odlišná. Didaktika hry na tento
nástroj téměř ustrnula ještě v nedávné minulosti na jakémsi mrtvém bodě, od něhož se
odpoutává jen velmi zvolna. Školy flétnové hry tento stav skutečně odrážejí, vždyť jen
malá část z nich respektuje přirozené základy výuky a motivuje hudebníka к tomu, aby
к flétně získal dlouhodobý vztah jako к nástroji, který může uspokojit třeba i náročné
estetické potřeby současného člověka. Nej spolehlivější cestu ke změně takového stavu lze
jistě nalézt ve výchově a vzdělání (ostatně jako vždy, když vzrůstá potřeba společnost
motivovat či směrovat). Zároveň však vyvstává problém, který lze označit vpravdě za
soudobý, a to problém atraktivity takového oboru. V době vrcholné mediální a technické
vyspělosti, kdy požitek z poslechu, ale často i z provozování hudby bez většího úsilí
zajišťuje člověku důmyslná elektronika, se zdá, že akustický nástroj s omezenou
dynamickou kapacitou nemůže v takové konkurenci obstát. Na druhé straně však
sebedokonalejší technika člověku nenahradí požitek z toho, když přirozenou cestou
(vlastní silou, bez pomoci složitých přístrojů a energií) dosahuje ve své činnosti výsledků,
které přinášejí estetické uspokojení jemu i okolí. Tuto činnost často motivuje snaha
uniknout od hluku (v prvotním i přeneseném smyslu slova) současné společnosti,
uchylovat se к leckdy idealizované minulosti, a to alespoň ve volném čase. Jednu
z takových připomínek minulosti představují i některé hudební nástroje, mezi nimiž
zaujímá zobcová flétna první místo. Je snadno dostupná, mobilní, lehce ovladatelná,
poměrně uspokojivých výsledků lze na ní dosáhnout během krátkého času. Tyto vlastnosti,
jakkoliv je vnímáme jako přednost, mají i svá negativa. Jistých výsledků lze totiž
dosáhnout i pod nesprávným vedením či studiem nevhodných materiálů. Na určitém stupni
nástrojové vyspělosti pak hráč může ovšem zjistit, že vinou předchozí chybné přípravy již
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není dalšího rozvoje schopen. Společně s tím vyvstává i další problém - atraktivita celého
procesu nástrojové přípravy. Sebelepší a sebepromyšlenější učební materiál není zvlášť
lákavý, využívá-li stereotypních postup^ založených převážně na reprodukci. Oba
nedostatky se u nás do výuky hry na zobcovou flétnu promítají a ze snahy o jejich zmírnění
také vyplynul cíl mé práce. Doplněním reprodukce jako jediného prostředku к dosažení
nástrojových dovedností tvořivými činnostmi, na něž se zaměřuji v kreativních cvičeních,
jsem splnila cíl primární
V souladu s prvotním předpokladem jsem totiž zjistila, že na základním stupni se
tvořivé činnosti uplatňují jen výjimečně, zatímco na stupni středním tvoří přece jen součást
výuky. Nedostatky jsem však našla v učebních oporách, v nedostatku pomůcek pro
výchovu к nástrojové tvořivosti. V těchto činnostech jsou učitelé odkázáni víceméně na
vlastní invenci, a také proto probíhá taková výuka často živelně, bez hlubší metodické
systematizace. Přitom význam tvořivých činností pro příslušný obor je nesporný a totéž
platí o jejich transferu do dalších oblastí lidské činnosti.
S vědomím významu kreativity jsem vytvořila soustavu kreativních cvičení, v nichž
rozvoj tvořivosti je sice primární, ale zároveň se úzce váže к rozvíjení ostatních
nástrojových dovedností. Z tohoto důvodu jsem také příslušné úkoly označila tak, aby již
jejich názvy reprezentovaly problémy, které se v kreativním řešení úloh objevují. Úkoly
jsem rozvrhla do tří skupin podle důležitosti, jakou příslušné složky nástrojové hry mají
pro výchovu interpreta. První místo proto patří cvičením rozvíjejícím dechovou techniku,
především kvalitu výdechu. Ke zdokonalování artikulační techniky přispívají zejména
rytmické variace lidových písní a směřují к jejich tanečním stylizacím. Vrcholem je pak
samostatný žákův projev s využitím osvojených způsobů artikulace. Poslední okruh
představují cvičení na držení nástroje a utvrzování prstové techniky. Jde v nich především
o automatizaci hmatů, tedy o prstovou zběhlost při vyjadřování vlastních hudebních
nápadů. Určitá omezení na vybrané tónové skupiny však zároveň směřují к pestřejší,
všestrannější motivické práci.
Realizaci primárního cíle podmínil průzkum stavu výuky na základních a středních
uměleckých školách i další okolnosti, které kvalitu výuky bezprostředně ovlivňují - obsah
osnov, učebních plánů, nároky na žáka, vzdělání pedagogů a jejich praxe, pracovní úvazek
učitelů a jejich umělecká činnost. Tento průzkum představoval zároveň cíl sekundární. Na
základě analýzy uvedených dokumentů a skutečností jsem dospěla к závěru, že ačkoliv
učební materiály mají společný cíl, jejich metodika se liší a všechny nejsou po této stránce
ani kvalitně propracované. Pedagogové navíc vcelku málo využívají materiálů moderních,
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progresivních a nejsou také vždy ochotni se dále vzdělávat. Kvalitu výuky na základních
uměleckých školách mohu tedy označit za nevyrovnanou. Na středních školách jsem byla
svědkem jiné situace. Učitelé zde představovali skutečné pedagogické i hudebnické
osobnosti a dosahovali kvalitních pracovních výsledků.
Průzkum výuky na obou stupních našeho hudebního školství jsem mohla
konfrontovat se svými dlouhodobějšími pedagogickými zkušenostmi a dospěla jsem
к závěru, že výuka hry na zobcovou flétnu se na základních a středních uměleckých
školách ocitá v rozdílné situaci. Nižší stupeň je zatížen zejména absencí kreativity. Jistý díl
viny na tomto stavu lze samozřejmě přičítat pedagogům, na druhé straně však donedávna
chyběly jasnější impulsy a vhodnější materiály к tomu, aby se tvořivost zde stala jedním ze
samozřejmých principů pedagogického procesu. Dnes se již situace mění, kreativní prvky
lze v moderních školách hry na zobcovou flétnu nalézt, ani za takových podmínek však
ještě nemusíme příliš pokročit kupředu. Vedle materiálů je totiž důležitá soustavná
příprava pedagogů, kteří dokážou tvořivé činnosti rozvíjet právě tak systematicky jako
přípravu interpretační. Jestliže hovořím o systému, nemám však na mysli dogmatické
postupy. Základní vývojová linie výchovy к nástrojové tvořivosti může a vlastně i má být
ve velké míře individuální. Tvořivé úkoly proto mohou mít mnoho podob a mohou učiteli
a žákovi poskytovat dostatek prostoru к seberealizaci, ke hře s tóny a vůbec к tvořivému
přístupu ke světu. Teprve budoucnost však ukáže, zda výuka hry na zobcovou flétnu u nás
obsáhne i tento rozměr.
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SUMMARY
This thesis is oriented to teaching recorder playing as well as recorder role on
musicians training on elementary and secondary schools. I am interested in the issue both
as being interpret as well as educationalist. Recorder is widely used and popular on every
type of school. It is being used even on healing respiratory disorders. However, teaching of
recorder faces many problems. Outdated textbooks containing erroneous statements or
poor qualified teachers underestimating lessons and without interesting in its own skills
improving, to count some of them. Deeply surveying these facts I found out that teaching
may have certain level but what is almost completely missing is creativity. And it is
creativity which is meaningful for instrument skills as well as complete personality
development. I proposed and formed creativity development exercises and arranged it to
three groups:
1. Breathing
2. Articulation
3. Fingering
Implementation of some exercises is clear and other are provided by music sheets.
The teacher and pupils are not expected to practice it verbally, it can be used as patterns for
own teacher's creativity, instead. It's efficiency was proved by my own practice and many
teachers is interested into it now. Complying to my original ideas they are modifying it for
their specific needs. Our expectations are that creativity will be systematically practiced at
musical schools and became natural part of young musicians training.
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