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Úvod 

„ Vylučování takzvaných bručounů z aktivní účasti na hudební výchově je stále jev velmi častý 

a obecně známý. Obětí jsou tisíce. " 

Pavel Jurkovič (Praha 2006, s. 22) 

Během školního roku jsem ještě jako student PedF UK přijal učitelské místo na Církevní hu-

sitské základní umělecké škole Harmonie, o.p.s. v Praze Dejvicích. Jednou z mých pracov-

ních náplní se stala výuka hudebního oboru Sborový zpěv pro dospělé. V té době sbor teprve 

vznikal. Původní myšlenka vytvořit takový sbor vzešla od rodičů, kteří přihlásili své děti na 

hudební obor, a sami se chtěli pěvecky realizovat. Smíšené komorní obsazení bylo však při-

praveností jednotlivých členů vnitřně různorodé. Jedni byli zkušenými hudebníky a druzí úpl-

nými diletanty. Repertoár takového sboru se omezil na trojhlasé a jednoduché úpravy, nacvi-

čoval se velmi dlouho kvůli členům, kteří neovládali intonaci. Nácvik písně byl veden formou 

imitační. 

Již brzy tato vnitřní nesourodost sboru přerostla v konflikty. Docházelo k malým střetům mezi 

těmi, kteří byli hudebně vyspělejší, a těmi, kteří byli teprve na začátku svého hudebního roz-

voje. V důsledku toho odcházeli někteří dobří zpěváci, jejichž motivační předsevzetí o umě-

leckém zážitku ze sborového zpěvu se nenaplnilo. 

Kvalita pěvecké připravenosti zbylé skupiny však znemožnila další uměleckou sborovou akti-

vitu, a sbor tak začal naplňovat pouze svou společenskou funkci. Tato nově vzniklá situace 

přesvědčila sboristy o uměleckém významu sborového zpěvu, souhlasili tedy s celkovým 

osobním rozvojem svých sborových dovedností, zejména intonačních a pěveckých. Tím zača-

lo mé hledání vhodné metody sborového výcviku dospělých hudebních amatérů. 

Svou práci jsem rozdělil do tří kapitol. V první se zaměřuji na vnitřní a vnější procesy rozvoje 

celkové hudebnosti dospělého člověka. Dále se podrobněji zamýšlím nad psychologickými 

předpoklady k vokální intonaci a definuji vztah mezi kvalitou pěvecké techniky a čistotou in-

tonace. 

Druhá kapitola je věnována podrobnému rozboru českých intonačních systémů, které jsem 

rozdělil na intonační systémy vhodné pro elementární výchovu a intonační systémy vhodné 

pro výchovu hudebních profesionálů. U každé metody zmiňuji pouze ty prvky, které lze apli-

kovat v procesu výchovy intonačních dovedností u dospělých amatérů. 
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Průběh experimentálního ověřování mého metodického postupu, jehož základem je rozbor 

intonačních metod a aktualizace těchto metod pro dnešního člověka, je popsán ve třetí kapi-

tole. Cílem bylo zjistit a ověřit, zda má dospělý člověk dispozice pro rozvoj hudebnosti a zda 

je možné i v pozdním věku začít systematicky rozvíjet hudební vlohové dispozice. 

V přílohách předkládám skripta, ze kterých frekventanti získávali teoretické znalosti, dále 

ukázky intonačních metod jednotlivých autorů a jako doplněk učiva také CD, které se stalo 

základem pro domácí přípravu frekventantů především v rozvoji hudebního sluchu. 
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1 ROZVOJ HUDEBNOSTI DOSPĚLÝCH 
SBOROVÝCH ZPĚVÁKŮ 

Kapitola seznamuje s psychologickými předpoklady podmiňujícími rozvoj celkové hudebnos-

ti dospělého člověka; definuje vnější a vnitřní podmínky jako determinanty jeho hudebního 

vývoje; přináší klasifikaci předpokladů potřebných k rozvoji intonace; seznámí s příklady 

chybného používání hlasového aparátu, stanoví klasifikaci pěveckých nedostatků a hlasových 

poruch, s nimiž se můžeme setkat při práci v amatérském pěveckém sboru dospělých. 

1.1 Hudební vývoj dospělého člověka 
Většina odborné literatury, která se věnuje problematice hudebního vývoje osobnosti, se sou-

středí na vývojové období do dvaceti let. Touto hranicí se však hudební vývoj neuzavírá, ný-

brž pokračuje dále. „V dalším období (dospělosti) se ukončuje somatický růst a dochází ke 

stabilizaci psychických a sociálních vlastností celé osobnosti. Získané hudební reakce, asocia-

ce a hudební dovednosti se zde uplatňují s estetickými zájmy. Vlivem dalšího vzdělávání se 

však estetické a hudební zájmy mohou dále kvantitativně a kvalitativně proměňovat. To je 

zcela zjevné u těch jedinců, kteří si zvolili interpretaci nebo hudební tvorbu za své životní po-

volání. Jejich umělecký talent dále vyzrává, obohacuje se o životní prožitky a hudební zkuše-

nosti a umožňuje jim vytvořit nejlepší životní díla. Tato tvůrčí aktivita neustává u mnohých 

dokonce ani ve stáří (po 60. roce), kdy dochází k jistému omezení anatomicko fyziologických 

funkcí." Sedlák František (1986, s. 138) 

Průběh hudebního vývoje lze považovat za integrující složku tělesného a duševního vývoje 

člověka. Jeho dynamiku posuzujeme v souvislostech s vývojovými změnami celé jeho psy-

chické činnosti. Ta se dospělostí sice ustaluje, ale dále kvalitativně prohlubuje. I dospělý člo-

věk tak má možnost rozvíjet své schopnosti. 

Období dospělosti se běžně dělí do tří etap: 

1. mladá dospělost 

2. střední dospělost 

3. starší dospělost. 

Mladá dospělost (přibližně 20. - 30. rok života) je charakterizována J a k o etapa, ve které je 

jedinec plně vyvinutý nejen po fyzické stránce, ale jsou rozvinuté i všechny psychické funkce, 
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jedinec se dostává na vrchol svých sil." Trpišovská (1998, s.60) Představuje ale také období 

plné hledání sebe sama a svého uplatnění. 

Střední dospělost (přibližně 30. - 45. rok života) je charakterizována stále pružnou psychi-

kou. Může ale přinést krizi, která pramení z nespokojenosti s průběhem vlastního uplatnění 

(pracovního, nebo rodinného). „Bývají to pocity omrzelosti, apatie, skepse a mnohdy až ne-

návisti ke stále stejným činnostem, situacím, lidem. Jednání, které z těchto pocitů vyplývá, 

bývá individuálně různé. V lepších případech se jim jedinec brání obohacováním života no-

vými aktivitami, novými zájmy." Trpišovská (1998, s.61) 

Starší dospělost (období po 45. roce života asi do 60 let) je ukončena přechodem do další 

etapy - stáří. Období je typické problémy dané tělesným vývojem a fyziologickými změnami, 

které jsou u žen a mužů různé. Typickým projevem je klimakterium. „Jedinec je stavěn před 

řadu problémů souvisejících s involucí: příznaky stárnutí v činnosti analyzátorů, kvality kůže, 

svalstva, ztráta fyzické krásy, ... Existují ale i názory, že pozdní dospělost patří ke šťastným 

etapám lidského života, kdy rodiče po odchodu dětí z domova získávají více času pro sebe, 

mají méně starostí, takže mají velký prostor pro naplnění svých zájmů a koníčků." Trpišovská 

(1998, s.62) 

Poslední etapou lidského života je stáří. Období začíná asi v 60 - 65 letech. „Stárnutí postihu-

je především tělesné funkce člověka, na tělesné změny se ale váží i změny psychické." Trpi-

šovská (1998,s.72) Oproti mladým lidem zaostávají starší lidé v osvojování složitých intelek-

tových systémů, neumí vždy kriticky zhodnotit svůj výkon, neumí si poradit s větším počtem 

informací, chybí jim motivace pro soutěžení, aj. Stárnoucí a starší lidé často nahrazují rych-

lost zkušeností. 

V naší práci nebudeme etapu stáří dále konkretizovat, protože pro hudební vývoj projevy to-

hoto období prakticky znemožňují jakýkoli růst bez dostatečných dosavadních zkušeností a 

individuálního přístupu pedagoga. Základem naší práce je adaptace dospělých lidí do procesu 

hudebního vývoje pomocí pěveckých činností. 

Činitele hudebního vývoje dělíme na kategorii vnitřní a vnější. Spolupůsobením vnitřních či-

nitelů, které duševní vývoj předurčují, a vnějších činitelů, které působí na procitnutí a rozvíje-

ní dědičných a vrozených vloh, se vytvářejí podmínky pro hudební rozvoj. 

V duševním vývoji člověka dochází k psychickým změnám, které mají svůj časový průběh, 

probíhají po určité dráze, v určitém směru a jsou poměrně stálé, nenávratné. Průběh těchto 

změn je ovlivňován tělesným růstem, anatomicko-fyziologickým zráním analyzátorů i nervo-

vých struktur a vnějšími podněty. Výsledkem těchto procesů jsou trvalé kvantitativní a kvali-

tativní změny v analyzátorech, v psychice člověka, v hudebním vědomí a s nimi rostoucí 
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schopnosti odrážet svět, hudební umění a chápat vztahy mezi jeho výstavbovými a formo-

tvornými prvky. Duševní vývoj můžeme přesněji charakterizovat jako růst a rozvoj schopnos-

tí, umožňujících různé činnosti. 

Vzhledem k tématu naší práce stojí v centru pozornosti pojem hudebnost a to se zaměřením 

na diagnostikování její úrovně u dospělého člověka a na možnosti jejího dalšího rozvoje 

v dospělém věku. 

1.1.1 Hudebnost a základní rysy hudebního vývoje. 

Pojem hudebnost není v hudební psychologii jednotně vymezen. Přikláním se k názoru cha-

rakterizujícímu hudebnost jako strukturu tří složek: 

výkonové - tj. souboru základních hudebních schopností, dovedností a znalostí, které jsou ne-

zbytné k jednotlivým hudebním činnostem; 

aktivační - k ní náleží volní vlastnosti, motivace jedince k hudebním činnostem, jeho hudební 

zájmy a potřeby; 

sociální - vlivy sociokulturního okolí na formování hudebnosti (tj. vliv rodinného prostředí, 

intencionálního hudebního působení i funkcionálního působení masmédií). 

Při rozvoji hudebnosti dospělého člověka bereme v potaz všechny uvedené složky. Jejich za-

stoupení bude u jednotlivých dospělých jedinců odlišné kvantitativně i kvalitativně. 

Pro charakteristiku základních rysů hudebního vývoje se přikláníme ke klasifikace Františka 

Sedláka, který výstižně postihl komplexnost a vzájemnou podmíněnost jednotlivých činitelů 

uplatňujících se při hudebním vývoji jedince1 

' „Hudební vývoj jedince chápe komplexně v nedílné jednotě s jeho duševním a tělesným vývojem a považuje 
jej za součást harmonického rozvoje jeho osobnosti. Neomezuje ho na pouhý rozvoj analyzátorů, popř. na rozvoj 
určitých hudebních schopností, ale spojuje jej s ostatními vlastnostmi a schopnostmi člověka i s vývojovými 
změnami psychické činnosti v průběhu jeho života. 
1. Hudební vývoj člověka je procesem determinovaným, zákonitým, daným rozvíjejícími se strukturami a 
funkčními vlastnostmi analyzátorů a nervového systému na základě aktivního styku jedince s hudbou. 
2. Existuje dialektika vnějších a vnitřních činitelů. I v hudebním vývoji se realizuje jednota biologického a 
společného. 
3. Podmínkou hudebního vývoje, ne však jeho hnací silou, je zrání mozku a nervových struktur. Je podmíněno 
především faktory genetickými, a to hlavně v prvních fázích života dítěte. Mezi zráním a učením existuje 
dialektický vztah: zrání se urychluje učením. Vznik a rozvoj hudebních schopností je tedy závislý též na zrání 
struktur sluchového, motorického a hlasového orgánu. Toto zrání postupuje tak, že v každém vývojovém období 
se vytvářejí potencionální možnosti pro vznik určitých hudebních schopností. 
4. V procesu zrání dochází ke kvalitativním a kvantitativním změnám v hudebních schopnostech. 
5. Dominující úlohu v hudebním vývoji má sluchový analyzátor, který je předpokladem k hudebním operacím a 
činnostem. Jeho rozvojové možnosti spočívají ve vytváření rozlišovací schopnosti výškových, témbrových, 
metrorytmických, dynamických a agogických kvalit hudebních útvarů. Krom rozlišovacích schopností zde 
přistupuje později také analytická činnost, která umožňuje orientaci v hudebním díle a v jeho homofonní či 
polyfonní struktuře. 
6. Sluchový orgán úzce spolupracuje s motorickým analyzátorem. Tato spolupráce je významná a její porucha 
zpomaluje nebo zcela blokuje hudební vývoj. Důležitý je zde také zrakový orgán. 
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1.1.2 Vnitřní podmínky vzdělávání 

„Podmínkou hudebního vývoje je všestranná aktivita subjektu. Jedinec musí rozvinout pozná-

vací a praktickou hudební činnost a osvojit si dovednosti, které mu umožní hudbu vnímat, re-

produkovat a samostatně tvořit.... Základem hudebního vývoje je stavba a funkce sluchového 

analyzátoru, který umožňuje vstup hudby v psychiku člověka, provádí analýzu a diferenciaci 

akustických podnětů i orientaci ve výstavbě hudebního díla. To nazýváme zběžně hudebním 

sluchem. ... Funkce hudebního sluchu se rozvíjí v těsné souvislosti s motorickým analyzáto-

rem, který vysílá nervové podněty k pěveckému orgánu, zajišťuje jemně diferencovanou mo-

toriku prstů při hře na hudební nástroj a umožňuje tělesný pohyb řízený hudbou. V rozvoji 

hudebního sluchu má důležitou úlohu také zrakový orgán, který se podílí na hudebních čin-

nostech opírajících se o notový zápis (vokální intonace, instrumentální hra z listu, čtení parti-

tur, apod.)." Sedlák (1985, s. 25) 

Všeobecně tedy můžeme říci, že pro hudební vývoj člověka je důležitá kvalita a připravenost 

tří složek: sluchový analyzátor, motorický analyzátor a zrakový orgán. 

Pro sbormistra dospělého sboru bude hlavním určujícím měřítkem podmínky intonační vý-

chovy především kvalita vokální motoriky. Bylo dokázáno (Leonťjev), že vnímání výšky tónů 

se urychluje účastí vokální motoriky. 

Tyto složky jsou ale u dospělého člověka determinovány dosavadním hudebním a tělesným 

vývojem. S přibývajícím věkem navíc dochází k procesu stárnutí hlasové motoriky, snižuje se 

analyzační schopnost sluchového orgánu (pozbývání schopnosti slyšet vysoké tóny) a zhoršu-

je se kvalita zrakového orgánu. S těmito omezeními musí sbormistr při práci s dospělými po-

čítat. 

Dětská psychika je připravena objevovat a přijímat nové. Případné chyby v procesu učení lze 

u dítěte opravit. Dětská spontánnost umožňuje zapojit do procesu učení hru, pohyb případně 

tvořivé prvky spojené s hlasovými projevy. Cíleně jich využíváme např. při výcviku sluchové 

pozornosti, u níž směřujeme od rozlišování síly a délky tónu k zpřesňování témbrového sluch 

a na jeho základě pak přistupujeme k vědomému vymezení výšky tónů. 

U dospělého člověka předpokládáme vyvinutý cit pro výšku tónu. Chybí-li, hledáme způsob, 

jak ho navodit. Zkušenost mě přesvědčila, že u dospělých nelze použít stejné postupy jako u 

dětí. Např. pohybovou hru nejsou dospělí často ochotni akceptovat. U dospělého člověka je 

však rozvinuto racionální uchopení předkládané informace a je vybudován kvalitní systém 

7. Podmínkou hudebního vývoje jedince je jeho aktivita. Prvotní experimentace se časem zvnitřňují, a dávají tak 
vzniknout psychologickým procesům jako: analýza, syntéza, restrukturace. 
Hudební vývoj předpokládá také koncentraci duševních sil a zvýšené volní úsilí." (1981, s.70) 
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jejího zpracování. Dospělí si osvojují hudební dovednosti především na základě racionálního 

zdůvodnění a vlastního myšlení. V obecné psychologii je myšlení chápáno jako zobecněný a 

společenskými znalostmi zprostředkovaný proces odrážení skutečnosti, který umožňuje, aby 

naše poznání proniklo od jevové stránky skutečnosti k je j í podstatě. 

Hudební myšlení považujeme za složitě podmíněný heuristický proces v psychice jedince při 

jeho styku s hudbou, který mu umožňuje hudbu poznávat, prožívat, pronikat do její struktury, 
• • 9 

postihovat její strukturální vazby a zajišťovat všestranné hudební aktivity . 

1.1.3 Vnější podmínky vzdělávání 

S uspokojováním lidských potřeb prostřednictvím hudby souvisejí také její funkce, fungování 

hudby v životě jedince a celé společnosti. Psychologie hudby přisuzuje hudbě ve vztahu 

k člověku celou řadu funkcí, mluví se proto často o mnohofunkčnosti hudby. 

Sedlák (1985, s. 8) uvádí, že „hudební pedagog by si měl uvědomit alespoň tyto její nejdůleži-

tější funkce: 

1. estetickou, umožňuje hudebně estetický prožitek a poznání krásy, působí na celou lid-

skou osobnost, 

2. výchovnou (etickou), formující mravní profil člověka i jeho světový názor, 

3. specifické osvojování světa, hudba se stává jedním z prostředků mezilidské komunika-

ce, 

4. terapeutickou (léčebnou), hudba svou schopností podněcovat a uklidňovat poskytuje 

člověku vnitřní klid, naplňuje jeho nitro, umožňuje mu psychické odreagování od konfliktních 

situací a vytrhuje ho z každodennosti. To vše studuje muzikoterapie. 

Kromě těchto základních funkcí hudby, možno uvést alespoň tyto další: 

hédonistická, způsobující potěšení, rozkoš 

- rekreativní, umožňující zábavu a rozptýlení 

- sociální, uplatňující se jako společenský činitel." 

2 Rozlišuje se široké a úzké pojetí myšlení. Široké - vhodné pro umělecké myšlení - zahrnuje 2 složky: 
1. imaginaci (snění ze dne, fantazii, aj.). 
2. usuzování (chápání vztahů, řešení problémů a tvořivé myšlení). Úzké pojetí postihuje duševní aktivity při 
řešení problémů. 
„Myšlení ve vztahu k hudbě lze uskutečnit zhruba trojím v podstatě odlišným způsobem: 
3. myšlení při hudbě - asociace různých představ, aktivizace citové a rozumové složky vědomí. 
4. myšlení (uvažování) jako druhotná reflexe hudby - lze uskutečnit sám, nebo v dialogu s jinou osobou. Častější 
je před vlastní skladatelskou prací. 
5. myšlení (přemýšlení) v hudbě jako vlastní podstata hudebního myšlení. Je zde potřeba účasti racionálních 
struktur a pojmově myšlenkových operací. Mluvíme o průniku do hudební výstavby." Sedlák (1986, s. 106) 
Ve všech těchto bodech má dospělý člověk lepší startovní pozici, než dítě. 
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V této souvislosti je důležitou složkou vnější podmínky vzdělávání motivace. Obecnými psy-

chology je dělena na motivaci primární (vycházející z vlastního volního úsilí žáka) a motivaci 

sekundární (která je aktivována učitelem, vnějším činitelem). Dospělý, je-li účastníkem hu-

debně-výchovného dění, je vždy nějak motivován. „Funkci motivu splňuje v zájmové hudební 

činnosti právě zájem jednotlivce o určité hodnoty v hudbě, který pak dále rozvíjí potřebu sty-

ku s hudbou." Olga Settari (2006, s. 36) 

Domnívám se, že podmínky uspokojení konkrétní funkce hudby (která je pro jedince typická) 

a vůle vykonat určitou činnost, jsou navzájem propojeny a u dospělého člověka vytváří pri-

mární motivaci. V dospělém sboru se ale vytváří několik názorů na funkci společného zpěvu. 

Jedni si ji vysvětlují hédonisticky a reaktivně a jiní zase esteticky, popřípadě výchovně, atd. 

Vyvstává tedy otázka, zda má pro amatérský dospělý sbor smysl předpokládat dominanci jed-

né z funkcí, nebo předpokládat diversifikaci v pojetí funkce mezi jednotlivými členy. U profe-

sionálních těles je dána funkce esteticky, konečný výsledek je hnán snahou o umělecký pro-

jev, který je podřízen společenským a jiným snahám. Odvažuji se domnívat, že u amatérského 

sboru je tomu naopak. Přesto si myslím, že sbor zaujímá mezi dalšími vzdělávacími oblastmi 

soustřeďujícími se na dospělé výhradní místo. 

1.2 Psychologické předpoklady intonace 
Výzkum hudebního vývoje se ve většině prací soustřeďuje jen do fáze post-pubescence (15 -

20 let), což představuje pro záměr naší práce jen malou část zájmu. Do dospělých sborů při-

cházejí starší lidé. Jaké mají dispozice k rozvoji těch schopností, které jsou důležité při sboro-

vém zpěvu? Jaký vývojový potenciál jednotlivé schopnosti mají? Nakolik jsou pružné a tvár-

né? Na tyto otázky musíme hledat odpověď pouze v obecné rovině, protože tomuto tématu se 

na poli vzdělávání dospělých doposud nikdo nevěnoval. 

Dominantní oblastí rozvoje hudebnosti prostřednictvím sborového zpěvu představuje otázka 

intonace a kvality pěveckého projevu. V těsném spojení je ale třeba řešit i problém rytmické 

výchovy. 

Během intonace dochází k několika psychickým procesům. Je při ní zapojeno několik senzo-

motorických analyzátorů. V procesu intonace jsou rozvíjeny hudební schopnosti jako hudební 

sluch, rytmické schopnosti, tonální a harmonické cítění, hudební paměť, představivost, hu-

dební myšlení, aj. 

V širších souvislostech probíhají první hudební zkušenosti člověka pod vlivem prostředí, 

v němž vyrůstá, v prostředí určité kultury. V tomto prostředí se mohou rozvíjet jeho základní 
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genetické dispozice, o kterých mluvíme jako o vlohách. V procesu socializace si člověk vy-

tváří a upevňuje směs schopností, dovedností a návyků. Můžeme mluvit o kulturní adaptaci. 

Adaptaci na tóninový systém, vyjadřovací prostředky, druhy hudby, žánry skladeb, které se 

mu jeví jako zcela blízké. 

Důkazem může být dítě, které v období ranného věku dovede rozlišovat barvu konkrétních 

nástrojů, dovede zazpívat čistě několik písní, rozlišuje základní rytmy, aj. 

Tento proces ale probíhá nejčastěji neuvědoměle, přirozeně a živelně. Zároveň má u každého 

člověka zcela odlišný průběh. U některých lidí dosahuje nadprůměrných projevů a u někte-

rých je charakterizován opožděným vývojem, zobrazujícím se na absenci tonálního cítění, 

tónové představy, sluchu, nebo problémy s hlasem. 

Při vstupu do multikulturního prostředí školní třídy dochází k adaptaci na uvědomělou hudeb-

ní činnost. Sedlák (1990) hudební činnosti rozlišuje, konkretizuje a řadí: 

1. činnosti percepční, označované také jako poslech hudby; 

2. činnosti reprodukční: pěvecká reprodukce a intonace, instrumentální hra na dětské a 

klasické hudební nástroje; 

3. činnosti hudebně pohybové, integrující hudbu s adekvátním tělesným pohybem; 

4. činnosti tvořivé: elementární dětská improvizace pěvecká, instrumentální i hudebně 

pohybová a „naivní dětské komponování". 

Vnímání hudby se přitom děje v několika etapách: 

1. recepce, označuje veškerý příjem hudby v lidské psychice; 

2. percepce, aktivní poznávání hudby v našem vědomí prostřednictvím smyslových or-

gánů; 

3. apercepce, psychický proces, který zpracovává informace získané smyslovými orgány 

na vyšší psychické úrovni, rekonstruuje ji, proniká do jejího obsahu, prožívá ji a hod-

notí na základě své životní a hudební zkušenosti. (Sedlák 1990, s.172) 

Zprvu je veškerá hudební činnost vedena pomocí imitace (formou hry). Kontinuálně a po-

zvolna se přechází k uvědomělé reprodukci a tvořivosti. 

Podobně je tomu i v intonačním výcviku. Dítě se učí nejprve rozlišovat výšku tónu. To se děje 

v elementární rovině na základě hodnocení jedné z vlastnosti tónu - barvy. V pozdější fázi 

pak imitací melodie, pohybovému ztvárnění melodického průběhu, popřípadě výtvarnému. 

Postupně dochází k upevňování a pojmenování typických melodických vztahů a k přechodu 

mezi imitací a intonací. Jako metodické pomůcky slouží solmizace, fonogestika, číselná noto-

vá osnova, opěrné písně, aj. 
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Pomocí hudebních diktátů, zpěvu z not, nebo notografického záznamu melodie (harmonie) se 

procvičují a upevňují myšlenkové operace: analýza, syntéza a srovnání. Veškerá snaha into-

načního výcviku je soustředěna na vytvoření představy a jejího následného vokálního prove-

dení. V intonaci vyvolává tuto představu notový zápis. Ten představuje soubor grafických 

znaků přiřazených k určitým tónům. Nejčastějším grafickým znakem je nota, ale v elementár-

ní pedagogice se pracuje i s jinými znaky jako: barva, čísla, schody, aj.3 

Představa tónu se realizuje hlasem prostřednictvím fonace. Z pohledu fyziologicko-

akustického a nervově svalového v tomto procesu dochází ke koordinaci mezi sluchovým 

centrem mozkové kůry a motorickým analyzátorem (hlasem). Koordinace je přenášena a 

ovlivňována nervovou soustavou. Má na ni tedy vliv momentální duševní stav jedince, jeho 

stres, labilní dispozice, fyzické tělesné zatížení, únava, aj. 

Mozek dostává zpětnou informaci o kvalitě provedené operace skrze sluchový aparát. Infor-

mace je analyzována a porovnána s původní intonační představou. Tento kontrolní proces je 

nazývánpropriocepční aferentací. Dochází zde ke spojení intonace a sluchového výcviku. 

Častým případem zaostání v procesu výchovy k intonaci je uvědomělá absence tohoto kont-

rolního nástroje. Zpěvák svou představu zazpívá, ale nedovede správně vyhodnotit rozdíl, ne-

bo shodu mezi výsledkem jeho produkce a počáteční představou. O těchto lidech mluví Alena 

Tichá jako o nezpěvácích. Tito jedinci nemají často probuzenou, aktivovanou hudební paměť. 

Jsou schopni porovnat délku, sílu a částečně i extrémní polohy barvy, ovšem detailní barevné 

nuance a výšku tónu porovnat nedovedou. 

Výsledkem této úvahy je poznatek o nutnosti pěstování tohoto autoregulačního zpětnovazeb-

ního okruhu zvláště u většiny hudebně zaostávajících jedinců. Nápravě tohoto stavu se ve 

svých pracích věnuje A.Tichá, která ovšem aplikuje své metodické pokyny pro elementární a 

školní vývojový stupeň. Častým metodickým prostředníkem nápravy je forma hry. Je zde vi-

dět jistá absence metodických pokynů pro nápravu dospělých nezpěváků. Soudím ale, že 

mnohé postupy této práce mohou být přizpůsobeny právě pro dospělé. 

Z hlediska pěveckého projevu sledujeme nejen kvalitu interpretace výšky tónu, ale také kvali-

tu pěvecké techniky - správnost fonace. Jsou známy různé případy, kdy došlo k upevnění čisté 

fonace i po stránce hlasové kvality, bez zvláštní pedagogické péče, ale to představuje jen ma-

Historicky prvním grafickým znakem můžeme uznat neumy, které namísto záznamu konkrétního tónu 
uplatňovaly princip záznamu melodie pomocí reflexe pohybu dirigentovy ruky. Ta kopírovala melodický, 
rytmický a dynamický průběh melodického toku. Dovoluji si vyslovit hypotézu, že zde je počátek uvědomělé 
intonace, opírající se o první pomůcky pohybu rukou a grafického záznamu. Intonace vzniká se snahou o 
zachycení melodie, a tak jsou počátky intonace shodné s počátky notace. 
Z řecké notace pomocí písmen se nám nedochoval ani jeden teoretický a metodický pramen. Jedinou zmínkou je 
píseň na náhrobku Seikila ve formě epitafu. 
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lou část hudebně nadaných jedinců. Při pěveckých činnostech probíhá složitý psychofyziolo-

gický proces, při němž se zpěvák opírá o řadu představ a pocitů, které si vytváří na základě 

slovní instrukce učitele a jeho napodobování a vlastní sluchové sebekontroly. 

Pěvecká aktivita se může realizovat několika způsoby (imitací, zpěvem z představy, intonací, 

pěveckou tvořivostí a tvořivou intonací). Zaměřme pozornost na imitaci a vokální intonaci. 

Imitace představuje proces mezi vnějšími hudebními podněty a jejich napodobování. „Děje se 

tak na základě nízké úrovně vnitřní analýzy hudebního útvaru, s neúplným postihováním to-

nálních vztahů a s nedokonalou účastí operace s hudebními představami. Je založena přede-

vším na mechanické paměti." Sedlák (1990, s. 252) Posiluje se neustálým opakováním hu-

debního útvaru. 

Imitace může být přivedena do přechodové fáze, kdy zpěvák vnímá notový zápis jen v jeho 

obrysu, slouží mu jako pomůcka již známé a v paměti uchované melodie. Notový zápis zde 

aktivizuje představu jen do míry: melodie stoupá nebo klesá o malý krok či velký skok nahoru 

nebo dolů. 

Osvojení hudebního útvaru pomocí imitace se děje na základě stejných principů, jakými si 

osvojuje člověk řeč. 

Intonace představuje nejúčinnější nástroj pro hudební vývoj jedince. Je to zpěv podle notové-

ho zápisu. U dospělého zpěváka nelze počítat u setrvání imitační metody, protože schopnost 

uchovat informaci v paměti postupem času upadá. Rozvoj intonačních metod napomůže ke 

zrychlení nácviku skladby a jeho plnému osvojení. Představuje dlouhou, ale efektivní cestu 

práce s dospělým amatérským sborem. 

Proces intonace je aktivován zrakovými vjemy notového zápisu, z nichž se eliminuje přede-

vším složka melodická a rytmická. Děje se tak na základě vnímání horizontálního směru. 

(Vnímání vertikálního směru by bylo aktivováno při zpěvu vícehlasém.) Tyto vjemy jsou pak 

přenášeny do zrakového centra mozkové kůry, kde jsou pochopeny (vyvozeny) jako symboly, 

notové znaky. 

Následuje přiřazení jednotlivých symbolů ke konkrétním hudebním představám. Pro svůj abs-

traktní charakter se tyto hudební představy těžko získávají. Jde o proces, který je započat již 

ve fázi imitace, kdy se do paměti zaznamenávají krátké melodické útvary, které jsou přímo 

spojeny s konkrétním tóninovým vztahem, a pomáhají tak zpěvákovi orientovat se v daném 

tóninovém prostoru. Hudební představa je aktivizační prvek, který spojuje symbol grafického 

znaku, jeho racionální uchopení a analýzu a jeho reprodukci jako konkrétní melodický prů-

běh. Hudební představa vybavuje krátké melodické úseky, ze kterých se výsledná melodie 

skládá. K jejímu osvojení i vybavení je potřeba dobrá orientace v tóninovém prostoru. 
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Prostřednictvím intonačních pomůcek (solmizace, fonogestika, aj.) lze proces osvojení a vy-

bavení hudební představy systematizovat a tím i urychlit. 

Jelikož hudební představa bývá při zpěvu jednohlasé melodie aktivována na základě tónino-

vého uvědomění, je důležitý také fakt vertikálního čtení notového zápisu. Především ve sbo-

rovém zpěvu je osvojení harmonického průběhu stěžejní. Zvláště pak v moderních dílech, kde 

tóninové uchopení není pro časté modulace, popřípadě punkturální charakter harmonie, čitel-

né. Zde dochází spolu s paměťovým vybavením kvality souzvuku k vybavení konkrétního 

tónu, popřípadě intonovaného skoku. 

Sedlák (1990) popisuje termín intonační opora. „Při intonaci spojuje zrakový podnět notové-

ho zápisu s jeho odpovídající hudební představou. Tu včleňuje do příslušné tóniny, vymezuje 

ji zde v souladu se zákonitostmi tonality příslušnou tonální funkcí, určuje její vztah k základ-

nímu tónu (tónice) i k jednotlivým článkům tónického kvintakordu. Intonační opora je pak z 

hlediska psychologického zprostředkujícím článkem (mediátorem), zajišťujícím vazbu mezi 

zrakem a sluchem. Teprve po začlenění intonační opory dochází k vytvoření vnitřní představy 

notového zápisu." (1990, s. 253) 

Následně pak dochází k fonaci a vnitřní koordinaci mezi sluchovým a motorickým centrem, 

kterou představuje kontrolní hodnotící proces kvality fonace. Ten aktivuje vnitřní pocit spoko-

jenosti (pocit uvolnění) a pocit nespokojenosti (napětí). Pocity sehrávají důležitou roli při se-

behodnocení v procesu zpěvu z not. Tento kontrolní proces se děje na základě propriocepční 

aferentace. 

Opačný proces probíhá při sluchové analýze. Na počátku je zvukový podněte, který aktivuje 

nejprve proces zařazení do příslušné tóniny. Podobně jako u intonace, tak i při sluchové ana-

lýze využíváme mediátora (prostředníka) - j e j í m sluchová opora. Ta přiřadí slyšenému zvu-

kovému průběhu konkrétní funkci v dané tónině, určuje tonální vztah, který sluchová opora 

zastupuje. V následující fázi dochází k zápisu (zaznamenání) pomocí symbolu. Nejčastěji 

pomocí not, ale také solmizační slabiky, fonogestického provedení, aj. 

Sluchová analýza je v porovnání s intonací obtížnější. 

Při výcviku intonace respektujme několik zásad: 

Intonační výcvik (jako proces vedoucí od notového zápisu ke zvukové realizaci) úzce 

souvisí se sluchovou analýzou (proces směřuje od zvukové informace k notovému zápisu) -

obě činnosti je třeba v procesu učení funkčně propojovat. 

Intonační výcvik a rytmická výchova musí být spolu rozvíjeny souběžně. 

Rytmus představuje další složku, kterou při intonaci zpěvák vnímá a snaží se ji souběžně re-

produkovat. Pokročilý zpěvák je schopen tyto dvě složky vnímat souběžně a provést praktic-
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ky zároveň. Při počínajícím výcviku se tyto složky osamostatňují, přičemž přednost má vní-

mání melodie a následně rytmu. 

V rytmické výchově se rozlišuje několik složek, ze kterých se rytmické pojetí dané melodie 

skládá. Nejprve je to puls, pak metrům, pak rytmus a nakonec tempo a jeho změny. U dospě-

lých je vnímání pulsu již vyvinuto do podoby, kdy analýza i reprodukce probíhají neuvědomě-

le, automaticky. Časté chyby se vyskytují v pojetí metrorytmických vztahů. Metrum předsta-

vuje pojetí posloupnosti těžké a lehké doby. Rytmus do této posloupnosti přidává délku not. 

Podobně jako u intonace, tak i u rytmické výchovy existuje zachycení některých stěžejních 

rytmických struktur do paměti, kde slouží jako rytmická opora při následné analýze a vybave-

ní. 

Více než u intonace dochází u vnímání a reprodukce rytmu k tělesně-pohybovému prožívání 

(kývání do rytmu, rytmické pohupování, aj.). Takový výskyt je v počátcích intonačního vý-

cviku žádaný, i když pro estetiku vystupování představuje nežádoucí element. Elementární 

pedagogika dokonce pohybovou reakci na rytmický průběh vyžaduje a na ní staví. Vývojově 

vzato představuje rytmus prvotní uchopení zvukového prostředí, které člověka obklopuje. 

Intonace tedy představuje složitý psychologický proces, ve kterém je přítomno několik analy-

zátorů. Předpokladem pro intonaci je existence rozvinutých základních hudebních schopností: 

relativního sluchu, hudební paměti, představivosti, rytmického cítění i hudebního myšlení. 

„Intonační proces je vlastně řetězcem problémových situací, v nichž jedinec musí uplatnit své 

hudební schopnosti, ale také teoretické vědomosti, minulou hudební zkušenost a pěveckou 

zkušenost. Procesy analýzy syntézy, srovnávání, abstrakce (vytváření intonačních pojmů) a 

generalizace, k nimž v intonaci dochází, urychlují pak rozvoj hudebního myšlení." Sedlák 

(1990, s. 256) 

Cíle intonačního výcviku dítěte i dospělého amatéra jsou totožné: osvojit hudební, sluchové a 

rytmické představy, naučit s nimi operovat a aktivně je zapojovat do procesu intonace a posi-

lovat samokontrolní proces opravy a vyhledání příslušné intonační pomůcky. 

Východiska intonačního výcviku jsou již odlišná. Rozdílnost je dána především fyziologickou 

základnou a momentálním stavem rozvoje složek centrální nervové soustavy dítěte i dospělé-

ho. Rozlišovací schopnosti analyzátorů (zrak, sluch) ztrácejí s věkem na přesnosti. Vliv stár-

nutí se projevuje zpomalováním paměťových procesů jako: uchopení, zapamatování, vybave-

ní. Hlasový aparát prochází vývojovými změnami pro zpěváka nejvíce vnímatelnými. Přesto 

se domnívám, že dospělý amatér má stále šanci začlenit se do procesu intonačního výcviku 

tak, aby jeho účast ve sboru neplnila jen společenský charakter, ale aby pomohla docílit také 
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umělecké úrovně. Rozhodne-li se sbormistr pro systematický intonační výcvik svého sboru, 

musí provést detailní diagnostiku hudebnosti jednotlivých členů. 

Hlavním kritériem bude: 

• kvalita anatomicko-fyziologických složek potřebných pro intonaci, 

• kvalita paměťových procesů centrální nervové soustavy - schopnost zaznamenat, 

uchovat a vybavit informaci, 

• kvalita motivické připravenosti systematicky pracovat. 

Vedlejším kritériem bude: 

• věk, 

• dosavadní hudební zkušenosti, 

Závěrem psychologického rozboru procesu intonace se zastavme nad podmínkami, které musí 

respektovat pedagog při intonačním výcviku. Věnuje se jim Sedlák (1990) a mnohé z nich 

jdou uplatnit i v dospělých sborech. Některé jen s určitými omezeními (fonogestika, pohyb). 

„Aby bylo pedagogické řízení vokální intonace úspěšné, je třeba respektovat její psychické 

procesy a splnit alespoň tyto podmínky: 

1. v počáteční vokálně intonační výchově vycházet z tonálních intonačních metod, které 

se opírají o tonální cítění jedince; 

2. intonační materiál vybírat z hudebního folklóru, který je hudební „mateřštinou" a je-

hož tonální výstavba vede k chápání národní hudby; 

3. zapojit do intonačního procesu pohybové úkony, motoriku rukou a prstů (fonogestiku); 

4. intonační výcvik spojit hned od počátku se sluchovou analýzou; 

5. vytvářet u intonujícího postupně zpětnou vazbu (tónovou korekci); 

6. spojit intonační výcvik s rozvojem harmonického cítění a s kultivací pěveckého hlasu; 

7. začlenit do intonačního výcviku prvky tvořivosti (tvorbu samotných hudebních útva-

rů), které urychlují operace s hudebnímu představami a aktivizují intonující subjekt; 

8. po osvojení tonálních intonačních metod začlenit do výcviku i intervalové metody, 

které umožňují i intonaci modulujících melodií a atonální hudby." Sedlák (1990, s. 256) 

1.3 Vliv pěvecké techniky na čistotu intonace 
Problematice vlivu pěvecké techniky na čistotu intonace se ve své práci věnuje Alena Tichá 

(2004), Štíbrová (Kolář, Rob, Štíbrová 1998), Vrchotová-Pátová (2002), F Martienssenová-

Lohmannová (1994). Tichá vychází z předpokladu, že „čistá intonace je podmíněna jak přes-

17 



Diplomová práce Rozvoj hudebnosti dospělých sborových zpěváků 

nou intonační představou, tak i správnou hlasovou technikou". (2004, s. 74) Dále uvádí jed-

notlivé intonační problémy, ve kterých se projeví nesprávné použití pěvecké techniky: 

• problematika opakovaných tónů 

• problematika sestupných střídavých tónů a sestupných melodických postupů 

• problematika vrchních střídavých tónů a vzestupných melodických postupů 

• chybná intonace tónů v okrajových hlasových polohách, nedotahování cílových tónů u 

intonačních skoků 

• držené tóny, průběh a závěry dlouhých hudebních frází 

Hlavní příčinou intonačních chyb je podle Tiché především nedostatečně vypěstovaná into-

nační a pěvecká představa kvality tónu. Pěvecká představa se „vytváří aktivním zpěvem, po-

stupně zraje s nabývajícími pěveckými zkušenostmi. Je ovlivněna mírou pocitové vnímavosti 

a paměti zpěváka pro jemné nuance funkčních uvolnění a napětí, které v hlasovém, dechovém 

a artikulačním aparátu probíhají při tvoření tónu". (2004, s.74) „Pěvecká představa tónu se tak 

stává výchozím impulzem pro určitý stav napětí hlasových rtů, nastavení rezonančních dutin i 

odpovídající práce dechu." (2004, s.75) V podstatě jde o zvládnutí intonačního úkolu 

z hlediska pěvecké-technicky evokované hudební představou. V zásadě jde o udržení dechové 

opory (a tedy i rezonančního posazení tónu) v průběhu opakovaných tónů, sestupných střída-

vých tónů a sestupných melodických postupů či držených tónů a v závěru dlouhých hudeb-

ních frází. Vždy jde o navození dostatečně vysoké rezonanční pozice počátečního tónu. Nasa-

zení vysoko v rezonanci (tj. v s představou nejvyššího tónu fráze) vyžadujeme zejména při 

zpěvu vzestupné melodie, při střídání vrchních melodických tónů, vzestupných melodických 

skoků. Rejstříková vyváženost vzhledem k výšce a síle tónuje rozhodující pro čistou intonaci 

v okrajových hlasových polohách (izolování hlavového rejstříku a absence tělového znění ve-

de ke zpěvu nad tónem, přetížení hrudního rejstříku s absencí hlavového znění a přetahování 

hrudního rejstříku do vyšší hlasové polohy vede ke zpěvu pod tónem). 

„Navození těchto fyziologických napětí a pocitů je subjektivní a zdlouhavé i obtížně žákovi 

sdělitelné. Od učitele to vyžaduje značnou pedagogickou intuici, praxi i dostatek odpovídají-

cích názorných přirovnání. Ty však jsou pouhým opisem pohybových a pocitových jevů, pro-

tože chybí živé znázornění, živý příklad i nutná konečná oprava." Sedlák (1990, s. 251) 

Štíbrová a Vrchotová-Pátová definují dva projevy špatného použití pěvecké techniky při into-

naci: distonování (zpěv nad tónem) a detonování (zpěv pod tónem). 

Vrchotová-Pátová mluví o včasné tónové představě totožně jako Tichá, tedy jako představu 

intonační přesnosti a zároveň i představu kvality tónu. 
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Štíbrová ve shodě s F. Martienssenovou-Lohmannovou zobecňují danou problematiku na 

vztah mezi napětím a hmotou. „Výška tónu ve spojení se silou tónu je z fyziologického hle-

diska určena stupněm napětí, pod kterým se nachází chvějící se hmota hlasivek. ... Bude-li při 

vysokém tónu převažovat hmota, bude tón příliš nízko, dominuje-li napětí, příliš vysoko." 

(Kolář, Rob, Štíbrová 1998, s. 59) Mezi další příčiny uvádějí ztrátu rovnováhy v činnosti 

rejstříků. Nebezpečí (zvláště pro alty) představuje přetahování hrudního rejstříku do vyšší po-

lohy, kdy dochází k forzi a následně k detonování. Autorky navrhují vypracování pěvecké 

techniky ve střední poloze, kde dochází k míšení rezonancí a k volně tvořenému tónu. „Zpěv 

nízko vyžaduje vedení hlasu formou sestupných cvičení, zpěv vysoko vyžaduje cviky ve smě-

ru vzestupném." Kolář, Rob, Štíbrová (1998, s. 60) 

S pěveckou technikou souvisí několik kategorií: 

1. Dechová technika, nebo-li pěvecké dýchání, se skládá ze tří fází: nádech, zadržení 

(uklidnění) a výdech. 

Sbormistr je pozorný k současnému nádechu nosem a ústy, k uvolněnému a klidnému těles-

nému postoji a ke kosto-abdominálnímu nádechu, který kombinuje nádech hrudní a břišní. Po 

uklidnění a koncentraci nádechu dochází k výdechu, při němž začíná proces fonace, jak bude 

z fyziologického hlediska popsáno níže. Při výdechu hraje důležitou roli dechová opora (ap-

poggio). „Je to způsob výdechového pohybu, kterým se za pomoci výdechových i vdecho-

vých svalů výrazně reguluje tlak proudu dechu na hlasivky." Kolář, Rob, Štíbrová (1998, s. 

16) Zpěvák se učí s dechem hospodařit, využívat tolik dechu, kolik pro frázi potřebuje, a nao-

pak pěvecký projev přednést s vědomím vlastních tělesných dispozic kapacity plic. Mluvíme 

v tomto smyslu dokonce o dechové ekonomii. 

2. Hlasová technika se zabývá problematikou hlasového začátku, vyrovnávání vokálů, 

vyrovnávání rejstříků, zpěvní artikulací a zvládnutí melodické ozdoby. 

Správný hlasový začátek má být měkký, takový, při kterém společně pracují dech i hlasivky. 

Předpokladem je správná funkce dechu a představa tónu. 

Při pěvecké artikulaci se snažíme vytvořit stejnou barvu celé vokálové řady. Cílem je přiblížit 

(vyrovnat) znění vokálů tak, aby vytvářely jednotnou barvu, ale aby si přesto zachovaly roz-

dílný charakter a byly „čitelné". Mluvíme o vyrovnávání vokálů. 

O hlasovém rejstříku bude pojednáno níže, ale na tomto místě je třeba se zmínit o technice 

vyrovnávání rejstříků. Jde o způsob zpěvu, ve kterém při přechodu z jednoho rejstříku do dru-

hého není slyšet zlom, ale tento přechod je plynulý. Ovládnout zpěv tak, aby v celém jeho 

rozsahu byl zřetelný jen jeden rejstřík. 

19 



Diplomová práce Rozvoj hudebnosti dospělých sborových zpěváků 

Zpěvní artikulací rozumíme různé druhy pěvecké vazby, spojování tónů. Jsou to legato, tenu-

to, portamento, glissando, ripetuto, staccato. Zvládnutí těchto druhů pěvecké vazby je pod-

mínkou k interpretaci náročných pasáží, se kterými se sborový zpěvák může setkat. Ty nej čas-

tější jsou: rychlé sledy tónů zpívané najeden vokál a zpěv vzdálených tónů (najeden nebo 

více vokálů). 

Sborový repertoár zřídka obsahuje díla, v nichž se uplatňují melodické ozdoby. Jejich výskyt 

není tak častý jako v sólové literatuře, ale sborový zpěvák na ně musí být připraven. Týká se 

to především přírazu, opory, nátrylu, nárazu a trylku. Pro amatérské sbory ale vybíráme reper-

toár s minimálním zapojením melodických ozdob, popřípadě není na škodu uvažovat o zruše-

ní dané ozdoby. 

3. Speciální pěvecké techniky se uplatňují při některých skladbách, kde jsou předepsá-

ny, nebo při pěveckém výcviku. Díky nim se navozuje kultivovaný pěvecký přednes všech 

hlasových technik. Představují jakoby prostředek k nácviku hlasové techniky. 

Mezza voce [meca voče], nebo také sotto voce přikazuje zpívat tlumeným hlasem, měkce, 

utajeně. 

Messa di voce [mesa dy voče] je zpěv na jednom tónu od nej tiššího po nej hlasitější tak, aby se 

neměnila tónová výška. 

Vibrato , je přirozené, mírné a pravidelné kolísání síly (některá měření ukazují, že i mírně 

výšky) tónu. Je okrasou zpěvního tónu a je charakteristické pro oduševnělý, dokonale vyško-

lený hlas." Vrchotová-Pátová (2001, s. 27) Jeho opakem je tremolo. 

Falzet představuje hlavový tón mužského hlasu. Ve sborové praxi jej využívá především pou-

čená interpretace staré hudby. 

Krytí tónu vede k vyrovnávání barvy a síly mezi rejstříky. Poprvé byl tento termín použit ve 

Francii roku 1830, ale dodnes není jeho obsah pevně vyhraněn. Uplatňuje se zvláště pro „vy-

rovnání horního rejstříkového přechodu, který je zhruba kolem esl u mužů a es2 u žen. Do-

chází tedy k mírnému ztemnění vokálů za nízkého postavení hrtanu a současného rozšíření 

násadní trubice(tj. supraglottických prostorů) za značného odklápění hltanového příklupku. 

... Při krytém tónuje při analýze zvuku většinou patrné zesílení základního formantu a zmno-

žení parciálních tónů. Spotřeba dechu bývá při krytém tónu větší." Lacina (1986, s. 106) 

Neutralizace vokálů úzce souvisí s problémem srozumitelnosti zpívaného slova ve vysoké 

tónové poloze, velkou intenzitou hlasu a s účastí techniky vyrovnávání vokálů. Aby tóny v 

takové situaci zněly kulatě, stírají se kontury jejich přesnosti. Stupeň přesnosti vokálů záleží 

na vyškolenosti zpěváka. 
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4. S pěveckou technikou také souvisí pěvecká artikulace. Ta vede k jednomu ze základ-

ních požadavků kultivovaného zpěvu - srozumitelnosti. Do procesu pěvecké artikulace se fy-

ziologicky zapojují artikulaění orgány: rty, čelisti, zuby, tvrdé a měkké patro a jazyk. Podmín-

kou zřetelné artikulace je dokonalá výslovnost vokálů (samohlásek) a konsonant (souhlásek). 

Dokonalou výslovností je myšlena koordinace správného postavení artikulaěních orgánů a 

správné metrické interpretaci slova (výslovnosti, rozlišování přízvuku). 

1.4 Pěvecké nedostatky 
Do amatérského dospělého sboru přichází různí lidé. Provedením vstupní osobní diagnostiky 

získáme přehled o momentálním stavu připravenosti pro vzdělávání ve vokálních dovednos-

tech. Včasným odhalením příčin pěveckých nedostatků předcházíme chybným metodickým 

postupům. V předchozích kapitolách jsme nastínili psychologická východiska pro diagnostiku 

celkové hudebnosti jedince, pěvecké připravenosti a intonační připravenosti. Tato kapitola se 

zabývá hlasovou připraveností především z fyziologického hlediska, na základě kterého mů-

žeme definovat a diagnostikovat jednotlivé projevy pěveckých nedostatků. 

Nejprve se ale zastavme nad fyziologií tvoření a vlastnosti hlasu. O této problematice nejob-

sáhleji pojednává Lacina (1986). „Hlas vzniká reflexním napodobováním slyšených zvuků 

velmi přesně koordinovanou činností dýchacího, fonačního a artikulačního ústrojí." Lacina 

(1986, s.40) Vytvoření hlasu předchází v první fázi uzavření hlasové štěrbiny (fonační posta-

vení hlasivek). Následuje vytvoření dechového proudu, který následně „rozráží" hlasivkovou 

štěrbinu a rozkmitá vzduchový sloupec nad hlasivkami. V této fázi vniká tón základní, který 

ale dostává charakter lidského hlasu až po účasti rezonančních prostorů a dutin. Ty představují 

prostory nad i pod hlasivkami. Koordinací centrální nervové soustavy a hlasového aparátu je 

schopen člověk kvalitativně upravovat základní vlastnosti pěveckého tónu: výšku, sílu, barvu 

a délku. 

Koordinací frekvence kmitů hlasivek se ovlivňuje výška tónu. Je určena poměrem elastického 

napětí hlasivek a tlaku výdechového proudu. 

Síla hlasu závisí dále na několika faktorech: na rozkmitu hlasivek (velikost amplitudy vlno-

vého průběhu kmitu), síle výdechového proudu, napětí hlasivek a utváření resonančních 

prostor. 

Individuální stavbou hlasového aparátu je definována barva hlasu. Jeho kvalita závisí také na 

odborném uměleckém školení. Fyzikálně je dána tato vlastnost hlasu účastí vyšších harmo-

nických frekvencí. 
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Lacina (1986) uvádí faktory ovlivňující délku fonace: „Ta závisí na: 

1. dechové ekonomice, 

2. vitální kapacitě plic, 

3. na výšce a síle zpívaného tónu, 

4. na druhu zpívaných samohlásek, 

5. na pohlaví, věku a stavbě těla, 

6. na stavbu vegetativního nervového systému (vliv stresu)." (s. 50) 

Dalším termínem spojeným s pedagogikou hlasové výchovy je „hlasový rejstřík". Znamená 

„řadu po sobě jdoucích, akusticky sobě podobných tónů, pokud jde o jejich barvu a charakter 

zvuku." Lacina (1986, s. 45). Autor uznává tři rejstříky: 

1. prsní (hradní), 

2. střední (smíšený = voix mixte), 

3. hlavový. 

Hlavový tón]e často zaměňován za označení „falzet", nebo „fistule". Tyto termíny představují 

způsob zpěvu, který bývá exponován do horních okrajových tónů hlavového hlasu. Vrchoto-

vá-Pátová definuje falzet jako „hlavový tón mužského hlasu (používaný z výrazových důvo-

dů, cvičně nebo při navozování vysokých tónů)." (Vrchotová-Pátová 2001, s. 27) Fistule je 

pak falzet neškolených hlasů. 

Na místech, kde dochází k rejstříkové změně, se nachází „přechodné tóny". Těmto místům 

pak říkáme „rejstříkový přechoď. 

S diagnostikou rejstříkového rozdělení je přímo spojena také problematika rozsahu zpěvního 

hlasu. Jednotliví autoři předkládají různé parametry pro danou hlasovou skupinu - soprán, 

mezzosoprán, alt, tenor, baryton a bas. Lacina (1986, s. 51) uvádí tyto parametry: 

Bas E - e l 

Baryton G - g l 

Tenor c - c2 

Alt e - e2 

Mezzosoprán g - g 2 

Soprán h - h24 

Tyto rozsahy vypovídají o profesionálních zpěvácích. U amatérů musíme omezit až o tři tóny 

krajních poloh. Je to dáno nejčastěji neschopností vypracovat některý z okrajových rejstříků. 

4 Zvonař (1860, Časopis Dalibor 3, s. 11) podává tyto rozsahy: B: G - esl , T: C - g l , A: g - d2, S: cl - c3. Asi 
se už nebudu pouštět do problematiky historického vývoje určování rozsahu zpěvních hlasů - pokud to nebudete 
brát za nutné či vhodné. 
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Vliv na rozsah má také proces stárnutí hlasu. Je to nevratný proces, ve kterém dochází ke ztrá-

tě pružnosti hrtanu, ztuhlosti hrtanových kloubů a ochabnutí svalstva. Doprovodným jevem 

jsou zánikové změny celého systému žláz s vnitřní sekrecí. Zmenšuje se vitální kapacita plic. 

Následkem uvedených změn se zmenšuje rozsah hlasu, ubývá výšek a síly hlasu i vytrvalosti, 

barva zvuku je ostřejší, výdech se zkracuje a je neklidný. Při pěveckém projevu se objevuje 

tremolo, hlas je rozkolísaný. Hovorový hlas se stává asexuální - atypický k pohlavní přísluš-

nosti. Tyto hlasové změny se začínají projevovat většinou mezi 50. - 60. rokem. U žen 

v souvislosti s přechodem mohou nastat nepříznivé změny na hlase i před 50. rokem. U žen 

po 50 letech a u mužů v rozmezí od 50 - 60 let buďme při přijímacím konkurzu pozorní 

k projevům stárnutí hlasu, jako specifikaci dechové, hlasově kvalitativní a kvantitativní. 

Nyní se dostáváme ke klasifikaci pěveckých nedostatků. Lacina (1986) rozlišuje jejich dva 

typy: „hlasové poruchy" a „hlasové vady". „Vadou označujeme takový stupeň postižení hla-

su, kdy je zpívání a tedy pěvecké vystoupení ještě možné, naproti tomu při porušeném hlase 

je funkce fonační velice ztížena nebo zcela znemožněna." (s. 90) U ostatních autorů není vy-

mezení termínů „hlasová vada" a „hlasová porucha" jednotné. 

1.4.1 Hlasové poruchy 

Pro každou poruchu hlasu používáme termín dysfonie. Hlasové poruchy dělíme na tři katego-

rie: 

1. Poruchy hlasu ve vývoji 

2. Poruchy hlasu způsobené organickým nálezem 

3. Neurodynamické poruchy hlasu 

Ad 1.) Poruchy hlasu ve vývoji se dotýkají pedagoga elementární pedagogiky převážně 

v období mutace5. Nejčastější poruchou v tomto období je setrvalý hlas fistulový, zapříčiněný 

poruchou endokrinního systému (hormonální poruchy). Je nutno brát v potaz, že do dospělých 

sborů mohou přicházet i tací, kteří prodělávají prodlouženou mutaci. Ta se projevuje přeska-

kováním z prsního hlasu do fistulky. 

Ad 2.) Poruchy hlasu způsobené organickým nálezem se detekují pomocí foniatrického zrcát-

ka a následnou rehabilitaci provádí odborný lékař (foniatr). Dále je dělíme na tři kategorie: 

A. záněty 

B. nedomykavost (myopatie a neuropatie, obrny) 

C. hlasivkové uzlíky, nádory, otoky 

5 Můžeme rozlišit tři údobí mutace: období předmutační, údobí vlastní hlasové krize a pomutační úprava hlasu. 
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dyšný tón • • • 

tremolo • • • 

diplofonie • — -

tlačený rovný tón — • 

hrdelní tón • • 

ztížený začátek hlasový — • 

ztráta výšek a zmenšení rozsahu hlasového <s - • 

zesláblý hlas • — • 

ostrý tón • -

odchylky intonace • • -

najížděni na tón • - • 

rejstříková nevy váženost - • 

přehnaně krytý a přehnaně otevřený tón • — V 

hypernazalita • • • 

dystimbrizace hlasu • — *> 

hyperneutral izace vokálů • — — 

nápadné exkurze hrtanu • — • 

plochý tón - — 

zubní tón - • -

patrový tón - • — 

dutý tón — • — 

Pro praktické použití v hlasové diagnostice uvádím tabulkové zpracování jednotlivých hlaso-

vých vad. Vždy se budu snažit konkretizovat projev, příčinu a rehabilitaci hlasové vady. Ta-

bulka je výsledkem rozboru jednotlivých hlasových vad ze všech tří publikací: Lacina (1986), 

Vrchotová-Pátová (2001) a Kolář, Rob, Štíbrová (1998). 
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Hlasová vada Příznaky Příčiny Rehabilitace 

Dyšný tón 

hlas dyšný, zastřený, 
závojovaný, nenosný, 
neznělý, slabší, neschop-
ný mezza di voce, obsa-
huje šelest, chrapot 

organický nález nedo-
mykání hlasivek, hlasiv-
kový uzlíček, ztluštění 
okraje hlasivky, zánět 
hrtanu, únava hlasu, 
špatná fonační funkce 

hlasový klid 

Tremolo (hypervibrato) 

houpavý, kolísavý, ne-
klidný tón, plačtivý, kle-
sání o půltón pod zpíva-
ným tónem, nepravidelné 
kolísání výšky, barvy a 
síly, 

projev stárnutí hlasu, 
přehnané vibrato 

Diplofonie (dvouhlasí) 
rychlé střídání dvou tó-
nů, 

dyskoordinace mezi prs-
ním a fistulovým rejstří-
kem, jednostranná obrna 
nervu zvratného, patolo-
gické útvary: hlasové 
uzlíky, polyp, nádory, 
hlen 

odstranění patologických 
útvarů, hlasová cvičení 
zaměřená na rejstříkové 
vyrovnání 

Tlačený rovný tón tón bez vibráta 

forzírovaný závěr, převa-
ha napětí na hlasivkovém 
svalu, ztuhlý sval břišní a 
hradní 

zpružněním dýchacího 
svalstva nenásilným ve-
dením dechu 

Hrdelní tón, Knedlík krční tón 

nesprávné postavení ja-
zyka, zúžení hltanu v 
určité výši, napínáním 
krčního svalstva 

cvičení slabik s artikulací 
vpředu, zlepšení polohy 
jazyka 

Ztížený začátek hlasový 

námaha při počátku 
fonace, ztráta schopnosti 
měkkého začátku, pří-
znak nedomykavosti 

cvičení messa di voce 

Ztráta výšek a zmenšení 
rozsahu hlasového 

u profesionálních zpěvá-
ků rozsah dvou, případně 
necelých dvou oktáv, 
ztráta hlasitosti, prohlou-
bení hlasu 

forzírovaný dech, násilné 
zvedání hrtanu, ztvrdnutí 
fonačního ústrojí, pře-
hnané krytí tónu, zúžení 
rezonančních prostor, 
vyřazení zevních hltano-
vých svalů, ztráta rezo-
nance, ztráta sluchu ve 
vysokých frekvencích 

uvolnění dýchacího sval-
stva, uvolnění fonačního 
ústrojí, tvorba měkkého 
tónu 

Zesláblý hlas 
hlas není unaven, má 
charakter slabosti, hlas 
bez špičky 

syndrom premenstruační 
tenze, stárnutí hlasu, 
přesunutím rezonance 
dozadu, ztráta schopnosti 
zpívat dozadu, obrna 
hrtanových nervů 

u stárnutí h lasuje změna 
nenávratná 

Ostrý tón 
malá barevnost hlasu, ve 
vyšších polohách nepří-
jemně znějící tón 

vada částečně vrozená a 
částečně získaná, pře-
hnané zúžení rezonanč-
ních dutin, zvedání hrta-
nu nahoru. 

Odchylky intonace 
ztráta přesného nasazení 
tónu 

nedokonalé vnitřní zpí-
vání, menší muzikálnost, 
vadná pěvecká technika 

Najíždění na tón 
glissando při nasazení 
tónu 

vada návyková, špatná 
pedagogická technika, 
nekvalitní vnitřní sluch 
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Rejstříková nevyváženost 
nápadně slyšitelné 
rejstříkové změny, 

špatná pěvecká technika 
nedokonalá souhra hla-
sivkových svalů 

cvičení zaměřená na 
rejstříkové přechody 

Přehnaně krytý a přehna-
ně otevřený tón 

hrtan násilně stažen, hlas 
ztrácí vysokou rezonanci, 
„špičku", 

Hypernazalita „huhňavý" hlas, tón je v 
nose, 

nedovření patrohltanové 
závěrky 

Dystimbrizace hlasu 

extrémní ztemňování a 
zesvětlování hlasu, jasná 
změna oproti individuál-
ně vrozené barevnosti 
hlasu 

přehnaná artikulace, pře-
hnané utváření rezo-
nančních dutin 

Hyperneutralizace vokálů 
nesrozumitelnost zpíva-
ného slova 

proces kryti hlasu díky 
přehnané neutralizaci 
vokálů a konsonant 

Nápadné exkurze hrtanu 

Sledován nápadný pohyb 
hrtanu a jazylky, zakři-
vení krční páteře směrem 
dopředu 

Klasifikuje-li sbormistr při hlasové diagnostice projev hlasové vady nebo poruchy, musí podle 

závažnosti daného problému zajistit zpěvákovi odbornou prohlídku u foniatra. Ten pak naor-

dinuje správný rehabilitační proces. Není ale třeba při každém náznaku hlasové vady doporu-

čovat foniatra. Hlasový pedagog může nejprve změnit způsob hlasových cvičení, může přiká-

zat hlasový klid, a pokud ani po těchto krocích nedojde ke zlepšení, je nutné doporučit foniat-

rické vyšetření. 

1.5 Diagnostika hudebnosti 

Hudební diagnostika postihuje především stupeň rozvoje klíčových hudebních schopností, 

současně sleduje strukturu hudebních zájmů a potřeb jedince, jeho motivace, kvalitu jeho vol-

ních a charakterových vlastností, ale též v sobě zahrnuje i vliv sociokulturního prostředí, ve 

kterém žije. 

„Předmětem hudební diagnostiky by mělo být na jedné straně poznání těch vnějších determi-

nantů, které by měly na dosavadní hudební vývoj jedince a formování struktury jeho hudeb-

nosti či hudebního nadání rozhodující vliv (utváření hudebních zájmů a potřeb, vliv rodiny, 

školy atd.) na druhé straně pak výzkum stupně rozvoje jednotlivých klíčových hudebních 

schopností a dovedností, včetně sledování procesu dynamiky jejich rozvoje." (Holas 1990, 

s. 22) 

Dosavadní praxe s dospělým amatérským sborem mě vede k vymezení oblastí, jež se mohou 

stát součásti diagnostiky dospělého sborového zpěváka-amatéra. Jsem si vědom, že výčet ob-

lastí není pro obecné použití definitivně normativní. 
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Mezi vnější determinanty, které budeme sledovat u dospělého amatérského zpěváka, zařadíme 

následující otázky, které nám pomohou klasifikovat sbor podle jeho sociálně-kulturního urče-

ní: 

1. Otázka motivačních a volních vlastností pro aktivní účast ve sboru. Budeme se ptát: 

a. proč se rozhodl do sboru chodit, 

b. jaké je jeho očekávání a jaké si dává cíle. 

2. Okruh otázek zaměřující se na prostředí, ve kterém doposud probíhal a bude probíhat 

jeho hudební vývoj: 

a. Kolik časuje schopen věnovat přípravě? 

b. Jaké j sou j eho nástroj o vé dovednosti? 

c. Jaké jsou jeho předchozí sborové, popřípadě pěvecké zkušenosti? 

d. Jak vnímá jeho rozhodnutí jeho nejbližší rodina? 

e. Zda je seznámen s některými fyziologicko-anatomickými okolnostmi, které 

mohou jeho pěvecký rozvoj narušit (hlasová vada, porucha centrálního nervo-

vého systému, ztráta kvality paměti, aj.)? 

Někteří autoři, zaměřující se na elementární pedagogiku, doporučují v klasifikaci otázek dia-

gnostiky vnějších determinantů věnovat se také okruhu zájmových činností. Otázky typu: ja-

kou posloucháš hudbu, na jaké nástroje hrají tvoji rodiče, aj., nejsou pro použití v dospělých 

sborech určující. Test pak může připadat dospělému jako infantilní a zbytečný, může se cítit 

podceněn tím, že mu předkládáme test pro děti. Dospělý musí chápat význam otázky jednotli-

vých okruhů, musí být seznámen s logikou aplikací jednotlivých oblastí. Při diagnostice sle-

dujeme vnější projevy jako: zamyšlení, smích, zesměšňování, laxnost, aj. 

Mezi praktické metody, které zjišťují výše jmenovanou oblast vnějších determinant, patří roz-

hovor, nebo písemný test. Vždy se snažíme provádět tyto metody individuálně, popřípadě 

manželské páry mohou spolu. V metodě testu je možné určit týdenní limit na vyplnění, ale 

tímto riskujeme zapomnění, popřípadě ztrátu vědomí důležitosti vyplnění. Záleží na kolektivu 

a vědomí důležitosti testu, aby byl jeho výsledek pravdivý. 

Diagnostiku úrovně rozvoje základních hudebních schopností lze provést pomocí testů nebo 

metodou pozorování a následné analýzy. V použití u dospělých amatérských sborů nám půjde 

především o klasifikaci těch schopností, které jsou důležité pro rozvoj pěveckých dovedností: 

hudební sluch, rytmické schopnosti, tonální a harmonické cítění, hudební paměť, představi-

vost a hudební myšlení. 

Jako nej efektivnější forma v dospělých sborech se mi osvědčila metoda pozorování a to ve 

fázi nácviku sborové písně - rozezpívání, při němž byla cíleně využita konkrétní hlasová 
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(popř. rytmická) cvičení. Bližší popis přináším v kapitole, která detailně popisuje námi prove-

dený experiment 
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2 ROZBOR INTONAČNÍCH SYSTÉMŮ 

2.1 Terminologie 

Pojem „intonace" pochází nejspíše z latiny, intonace - udávat tón, zaznít, předzpěvovat. Ter-

mín se používá mimo hudební vědu také ve fonetice jazyka. V hudebním pojetí je intonace 

myšlena jako metoda pěveckého výcviku, nejúčinnější prostředek rozvoje celkové hudebnosti 

člověka, ale především sej í označuje dovednost reprodukce notového zápisu. Termín intonace 

se používá v širším vymezení jako interpretace a konkretizuje se na základě jednotlivých hu-

debních oborů. Existuje intonace nástrojová (klavírní, houslová, aj.) a pěvecká. Pěvecká into-

nace se vyznačuje vyšší a složitější účastí vnitřních psychofyziologických pochodů, popsa-

ných výše. 

Názory na intonaci se v průběhu dějin vyvíjely od teorie intonace jako umění samostatného 

pěveckého projevu z notového zadání, ke komplexní teorii intonace, jako prostředku vše-

stranné hudební výchovy a všech složek hudebního nadání.6 

Nezbytným termínem je intonační metoda. Mluvíme o ní jako o souboru prostředků 

k vyvolání tónové představy. Intonační metody se liší tím, jakých cest a prostředků používají 

k vytvoření představy nezbytné ke správné interpretaci tonálních vztahů, tj. jakou zvolí into-

nační oporu. Tento prostředek je často nazýván intonační pomůckou. 

Intonační cvičení představuje metodicky upravené melodie, které se zaměřují na výcvik ke 

zvládnutí intonačních problémů. Cílem těchto cvičení je osvojení, upevnění a aktivace hudeb-

ní opory. 

Intonační problém klasifikujeme tehdy, pokud nemá zpěvák vypěstovánu dostatečně kvalitní 

hudební oporu potřebnou ke zvládnutí intonačního postupu. 

Intonační postup je didakticky promyšlená aplikace metodiky intonačního nácviku. 

Intonační systém je totéž co intonační postup s tím rozdílem, že představuje spíše organizač-

ní rozvržení učiva. 

Intonační úkol představuje jednotlivý intervalový skok (krok), popřípadě soubor intervalo-

vých skoků. Z některých intonačních úkolů může vyvstat intonační problém, který je kvalita-

tivně náročný a pro který se uvádí termín intonační problém. 

František Waice - umění samostatně zpívat. 
František Lýsek - vytváření tónových vztahů zpěvem, nebo hrou na nástroj. 
Adolf Cmíral - intonace směřuje k všestrannému rozvoji hudebnosti. 
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Intonační opora je z hlediska psychologického „zprostředkujícím článkem (mediátorem), 

zajišťujícím vazbu mezi zrakem a sluchem. Teprve po začlenění intonační opory dochází k 

vytvoření vnitřní představy notového zápisu" (Sedlák 1990, s. 253). 

Intonace zdola - metodika výcviku probíhá od prvního stupně postupným rozšiřováním tó-

nového prostoru směrem k nejbližším tónům, či jiným stupňům. Je typická pro intonační me-

tody, jaké používali Doležil, Kolář, aj. 

Intonace shora - metodika výcviku probíhá od pátého stupně tzv. kukačkovým intervalem 

(m.3.) ve směru dolů. Tato metoda je typická pro systémy stavějící svou teorii na pentatonice 

(volný nástup). 

Intonační analýza - přípravná fáze pro intonaci z not. Jejím cílem je uvědomění (na základě 

analýzy) intonačních problémů a vymezení metody k jejich zvládnutí. 

2.2 Intonační systémy 

První zmínky českých psaných intonačních metod jsou známy z první poloviny 19. stol. Od 

této doby vidíme expanzi publikací a učebnic zabývajících se intonační výchovou. Tímto se 

ovšem nepopírá, že takové práce existovaly i dříve, ovšem jejich šíření bylo možné jen s vel-

kým přispěním sponzorů, a těch byl nedostatek. Učitelé si své metody předávali na učitel-

ských ústavech, při vzájemných hospitacích, aj. Výjimku představují dobové traktáty, které 

ale neobsahují didaktické uchopení učiva. 

Dle mého názoru za expanzi intonačních metod v první polovině 19. stol. může stále více se 

upevňující národní vědomí, ve kterém byla hlavním nositelem právě hudba a zpěv. Také usta-

novení povinné hudební výchovy v druhé polovině 19. stol. mělo vliv na stále přibývající po-

čet učebnic pěveckého výcviku. 

Pro systematické uchopení analýzy historického vývoje intervalových metod použiji jejich 

rozdělení do tří časových etap: 

• etapa tvorby prvních intonačních metod 

• etapa tvorby klasických intonačních metod 

• etapa tvorby moderních intonačních metod. 

2.2.1 Etapa tvorby prvních intonačních metod 

Charakteristikou prvních metod je jejich zaměření především na pěvecko-technickou výcho-

vu7 (prostřednictvím pěveckých cvičení - vokalíz). Tomu je podmíněna také látka počátků 

7 V názvu učebnice se skoro vždy vyskytuje slovo „zpěv" (v pozdějších etapách spíše intonace) 
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intonačního výcviku. V těchto metodách převažuje jako první osvojení stupnicových diato-

nických postupů. Nejčastěji se vyskytuje stupnice C dur. 

Všechna intonační cvičení (nazývaná solféže) se intonují na solmizační slabiky. Ukazuje to 

pevnou tradici solmizace v českých zemích. Druhou nej častější pomůckou po solmizaci je 

zpěv na neutrální vokál, popř. jména not. 

První metody představují tonální uchopení intonačního výcviku. Také intervaly se vyučují v 

závislosti na tónině a nejsou tedy osamostatňovány. Tehdejší pěvecká literatura byla postave-

na na ideálech hudební etapy romantismu s národními prvky. V této době tedy nebyla potřeba 

řešit intonaci děl psaných různými skladebnými technikami 20. stol., ve kterých tonální ucho-

pení nepostačuje. 

Častým předělem mezi výchovou stupnicových sledů a výchovou intervalů je osvojení tónic-

kého kvintakordu. 

Důležitost harmonické představy při intonaci melodie vyzdvihuje výuka základních doved-

ností v oblasti harmonie. Především jde o látku kadence s použitím septakordu. 

Obsahem intonačních cvičení je nejčastěji lidová píseň a uměle vytvořená cvičení. V někte-

rých pracích 2. poloviny 19. stol. vidíme také zapojení ukázek z arteficiální hudby. Převážně 

se jedná o literaturu pěveckou od tehdejších autorů. 

Problému, kterému se rané práce často vyhýbají, je intonace v mollové tónině. Pokud je látka 

mollového tónorodu v učebnici obsažena, tak je jí věnována velmi malá pozornost. Durová 

tónina je jistě upřednostněna také pro její národní charakter, který je obsažen hlavně 

v českých lidových písních. Typickým rysem všech metod je počátek intonace v C-dur. Ně-

které práce dokonce jiné stupnice neuvádí. 

2.2.2 Etapa tvorby klasických intonačních metod 

Charakteristickým rysem této etapy by mohlo být vědecké uchopení problematiky intonace. 

Podrobněji se řeší metodický postup, zapojení intonačních pomůcek, vytváří se nové postupy, 

roste význam celkového rozvoje hudebnosti prostřednictvím intonačního výcviku. Do debaty 

o intonačních metodách stále více proniká rostoucí vliv hudební psychologie. 

Prvním vědeckým uchopením intonační metody se stal systém Maxe Battkeho. Snažil se o 

rozvoj intonačních dovedností jako zpěv z listu, ale i o analýzu a její zápis do not. Věnoval 

pozornost procvičování hudební paměti a harmonického cvičení. Pro svůj systém převzal ná-

zvosloví slabik Quida z Arezza, ovšem zakotvil je v tzv. relativním pojetí. Relativní solmizace 

je takové pojmenování tónů, které první stupeň jmenuje vždy „Do", nehledě na to, ve které 

jsme tónině. Naproti tomu absolutní solmizace je taková, která tvoří pojmenování tónů ze zá-
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kladní tóniny. Každá stupnice se bude skládat z jiného pořadí solmizačních slabik. 
Relativní 

I Do = CI |Do = D| |Do = Bb| 

^ ' j j J J i J J r ii '»j i i i 1 1 i i i 1 

d r m f s l t ď d r m f s l t ď d i r i m i C s t l t i d 

Absolutní 

7Ť 9 1 i I J J r r nt> , i l J J II 
y j J J J J J f li 

d r m f s l t ď r m fe s 1 t de' ť ta, d r ma f s 1 ta 

Základem jeho intonační metodiky je osvojení stupnice diatonické a z něj především I. a V. 

stupně. Od něj se pak vyvozují další stupně. 

Přínos Battkeho vidíme v tom, že svou prací posiluje především tonální cítění na základě rela-

tivní solmizace, intonační metody věnované elementárnímu použití a metody věnované vý-

cviku profesionálů. 

metoda maxe battkeho 

4 J J j J J j J J j r J J j p l 
do sol ^ la fa re ^ do mi so si ^ do la ^ so si ^ do. 

Kromě propojení tonální a intervalové metody je typickým rysem těchto prací také snaha řešit 

intonaci v mollové tónině. Vytvářejí se dva pohledy - intonace mollové tóniny jako paralelní a 

jako stejnojmenné tóniny. Rozpor, jakým způsobem intonaci mollové tóniny řešit, přetrvává 

dodnes. 

Zaměřenost na problém intonační výchovy a vytváření nových intonačních metod odsouvá do 

pozadí výchovu pěvecké techniky. Posiluje roli rytmické výchovy a čím dál tím více do sebe 

integruje rozvíjení hudebního sluchu prostřednictvím hudebních diktátů a sluchové analýzy. V 

intonačních systémech se začínají objevovat také ukázky arteficiální instrumentální hudby. 

2.2.3 Etapa tvorby moderních intonačních metod 

5 rostoucí roztříštěností skladebných postupů 20. století, roste požadavek na řešení intonač-

ních problémů daných oproštěním od tonality, rytmickou variabilitou, nemožností harmonic-

kého uchopení, aj. Vyvstává požadavek intonační metody, která je schopna jednoduchými 

prostředky vytvořit dostatečný počet intonačních opor, pomocí kterých bude zpěvák interpre-

tovat moderní arteficiální hudbu bez zdlouhavého a obtížného nácviku. Dále vyvstává poža-
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dávek řešit intonaci mollové tóniny a chromatické stupnice. Autoři do svých systémů ale za-

pojují také výuku intonace církevních a jiných stupnic. 

Je vidět spíše než snahu vytvořit nový intonační postup, vytvořit syntézu prvků předešlých 

intonačních metod. Častým jevem je výskyt několika intonačních pomůcek ve výuce jednoho 

intonačního problému. Žák tímto dostává možnost aplikovat takovou pomůcku, která je mu 

bližší, kterou si osvojil nejlépe. Zároveň tím ale klade nárok na objektivní pohled na intonační 

pomůcky. Žák se musí v procesu intonace sám rozhodnout, kterou z pomůcek využije. 

Snaha naučit žáka interpretovat skladby klasické (literatura renesance, klasicismu a roman-

tismu), ale také skladby, ve kterých došlo k oddělení jednotlivých sémantických prvků (často 

hudba 20. stol), vede k soustředěnosti na rytmickou výchovu, sluchovou analýzu a tvořivé 

prvky mnohem hlouběji, než tomu bylo v předešlé etapě. Zcela do pozadí zapadá výchova 

pěvecká. 

Jako moderní prvky intonačních metod se začínají objevovat takové, které využívají technic-

kých prostředků, případně aplikují různé počítačové programy. Jmenujme například pokus 

Vladimíra Poše o integraci CD do intonační metody, popřípadě snahy vytvořit softwarovou 
* r v • 8 V 

intonační pomůcku, která zcela zastoupí učitele . Zák dostává možnost cvičit intonační do-

vednosti bez učitele. Řeší se otázka intonačního samostudia. 

V žádné intonační metodě není obsahem intonačních cvičení nonarteficiální hudba. Přesto její 

význam v procesu výuky hudební výchovy stále roste. 

Podle Pecháčka (2007) byl dominantním problémem hudební pedagogiky ve 20. a 30. letech 

20. stol. jednotný intonační systém vycházející z české kulturní tradice. Společným východis-

kem v hledání se stal tonální systém, od kterého se pak přechází k intervalové metodě. Bylo 

vytvořeno několik systémů, které lze podle jejich zaměření rozdělit na dva hlavní proudy: 

elementární a profesionální. 

2.3 Intonační systémy vhodné pro elementární výchovu 

Mluvíme-li nejprve o intonačních systémech vhodných pro elementární výuku, musíme vzít 

v povědomí jejich začlenění do systému výuky hudební výchovy, vzdělání na základních 

g 

Program firmy MakeMusic „Smart Music" umožňuje propojení notačního programu Finale se speciálním 
prohlížečem notového materiálu. Pomocí mikrofonu program analyzuje správnost pěveckého provedení 
zadaného notového materiálu a ukazuje chybná místa. Je schopen vyučovat intonaci prostřednictvím zastavení 
notového zobrazení do té doby, než bude nota správně zazpívána. Podobně umožňuje tento systém výuku i 
instrumentálním hráčům. 
Firma Sibelius vytvořila program „EarMaster" který je schopen rozvíjet a upevňovat rytmické, sluchové a 
intonační schopnosti. Představuje učitele, který dává žákovy úkoly, analyzuje jejich splnění a vede žáka k 
prohlubování dovedností. Aplikuje hudební diktáty a intonační cvičení podobně jako „MakeMusic" -
prostřednictvím zvukového výstupu a vstupu počítače. 
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uměleckých školách nebo začlenění do systému výchovy v přípravných odděleních dětských 

sborů. Všechny tyto metody akceptují základní rozvinutí hudebnosti u dítěte. Neočekávají 

předchozí zkušenost a seznamují s intonací od počátku. Některé jsou určeny pouze jako into-

nační učebnice, jiné do sebe integrují i poslechové, rytmické, tvůrčí, pěvecko-technické a teo-

retické disciplíny. 

Jednotlivé práce jsou řazeny podle data, kdy byly poprvé prezentovány v knižní podobě. 

2.3.1 Jan Nepomuk Filcík 

Z odborné literatury se dozvídáme o učebnici Navedení ke zpěvu" z r. 1832, která uvádí za-

jímavou intonační grafickou pomůcku. Jde o zakreslení výšky tónu pomocí kolmé čáry nad 

vodorovnou přímkou. Z melodického hlediska je tato pomůcka nedokonalá, určuje melodii 

jen jako přibližná linka daná vrcholy kolmých přímek. Autor vymyslel tento systém pro ele-

mentární použití. 

Aplikace: 

Pro dospělý sbor tento systém nevyužijeme. 

Ano Ne 

Grafická pomůcka * 

2.3.2 Josef Leopold Zvonař 

Ve 2. polovině 19. stol. byla na všeobecně vzdělávací škole zavedena povinná hudební vý-

chova a veškerý zájem byl soustředěn na intonační výcvik a metodiku zpěvu, který přetrvával 

až do 20. století. Spojením specializované a všeobecné hudební výchovy a didaktikou škol-

ského zpěvu se zabýval Jan Leopold Zvonař (1824-1865), který se snažil o vymezení pojmu 

hudební výchova. R. 1860 publikoval v časopise Dalibor základní českou nauku o intonaci 

„Národ ke zpěvu". 

Metodicky rozpracovává nauku intonace, hudební nauky a hudebních forem do deseti kapitol. 

Intonaci postavil na osvojení harmonického cítění dominantního septakordu ve stupnici C dur. 

Metoda nepoužívá solmizaci ani notovou osnovu. Názvy tónů se píší na tabuli výškově různě 

rozmístěny. Tyto úkoly se zpívají na hlásku „a". Pak pokračuje naukou tetrachordu GAHC. 

Pak přistupuje k osvojení stupnice (teprve nyní notograficky) a následně k osvojení intervalů9. 

9 Nejprve tercii, pak sekundu, oktávu, velkou sextu, kvintu a kvartu. 

35 



Diplomová práce Rozbor intonačních systémů 

Využívá počátků lidových písní. Intonaci mollové stupnice posouvá až na poslední kapitoly 

svého systému. 

Již od počátku a v průběhu celé metody doprovází pokyny k technice zpěvu. Řeší otázky pě-

veckého postoje, správného dýchání, artikulace, aj. 

Aplikace: 

Jeho systém lze použít pro dospělé sbory jako návod pro aplikaci hudební teorie paralelně 

s intonační výchovou. Také v počáteční fázi intonačního výcviku pomocí analýzy a osvojení 

tónického kvintakordu a dominantního septakordu. U dospělých zpěváků ale nemůžeme začí-

nat v horní poloze hlasového rozsahu. Jako střední polohu můžeme použít E dur, Es dur a D 

dur. Pro praktické použití představuje nej výhodnější výchozí tóninu C dur. 

Ano Ne 

Počátky v G-dur * 

Osvojení kvintakordu * 

Důraz na pěveckou techniku * 

2.3.3 Jan Nepomuk Škroup 

Autor dbá především na osvojení pěvecké techniky. Učebnici „ Vyučování ve zpěvu z prvopo-

čátku"' (1864) rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické vysvětluje anatomii hla-

sového ústrojí, definuje rozsah jednotlivých hlasových skupin10, pojednává o rejstříkách, pě-

veckém dýchání, pěvecké artikulaci a intonaci. „Způsobilý zpěvák musí každou výšku tónu 

správně pochopi ti, musí každý interval s jistotou určiti, tj. do tónu trefiti, a musí každou notu 

podle její délky, jak časomíra žádá, přednášeti. Kdo to všecko jak sluší a patří vyvěsti umí, o 

tom pravíme, že má dobrou intonaci, že správně intonuje, že do tónu trefiti umí." (s. 7) 

Pokyny k nácviku intonace nejsou obsáhlé. Autor doporučuje cvičit na solmizaci z důvodů 

lepší pěvecké artikulace, než při pojmenování not. Pěvecká cvičení jsou psána s doprovodem 

klavíru (s číslovaným basem). V poslední kapitole seznamuje žáky s církevní pěveckou litera-

turou známých dobových autorů. Zajímavostí je, že žáci v těchto skladbách intonují ještě v c 

klíči. 

Pěvecko technické zaměření učebnice se odráží také do řazení pěveckých cvičení. Přednost 

mají stupnicové postupy před intervalovými skoky, které jsou pro pěvecké zvládnutí nároč-

nější. Nejprve se intonují sekundy, pak rozvody citlivých tónů, pak tercie, atd. Nauka jednot-

10 B: E (F ,G) -e ( f ) l ;T : c ( d ) - g ( a ) l ; A: g(a)l - e ( f )2 ; S: cl - h 2 ( c 3 ) 
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livých intonačních problémů je vždy spojena s harmonickou představou příslušného skoku 

nebo rozvodu. 

Aplikace: 

Skroupova metoda představuje spojení především pěvecké výchovy a intonační výchovy. Zce-

la chybí rytmická výchova. Myslím si, že přílišné zdůrazňování teorie pěvecké výchovy by v 

intonačních systémech nemělo být přeceňováno. Cílem intonační výchovy je rozvinout 

schopnost interpretovat správně výšku tónu a ne kvalitu interpretace. Přesto v mnohých mo-

derních pracích, které se soustřeďují na výuku intonace, je pěvecká výchova zcela pominuta a 

to také není dobře. Vytvořit takovou učebnici intonace, ve které by byly jednotlivé složky 

procesu intonace rovnoměrně zastoupeny (komplexní pojetí), tak dodnes představuje složitý 

úkol, ke kterému se mnohé práce pouze přibližují. Skroupova metoda přeceňuje pěveckou vý-

chovu, ale jako taková se může stát zdrojem právě cvičení zaměřujících se na rozvoj pěvec-

kých dovedností. 

Intonační výchova této práce nepřináší žádné novinky. Představuje tonální metodu, jejímž vý-

chodiskem je osvojení diatonických postupů s důrazem na pěvecko-technické zvládnutí. Jedi-

nou zajímavostí je výuka rozvodu sedmého stupně, před výukou tercie. Tato přednost však 

potvrzuje příklon metody k upevňování harmonické představy melodického průběhu a de fak-

to tonální ukotvení metody. 

Skroupova práce nabízí ještě jeden metodický návrh, který se týká použití c-klíče v procesu 

rozvoje intonačních dovedností. Dle mého názoru, stejně jako dirigent procvičuje hru partitur 

s různými klíči a laděními, a tím také zdokonaluje hru v základních klíčích (houslový a baso-

vý), podobně tomu může být i u zpěváka. Také u zpěváků se vyskytují rozdíly v notaci svého 

partu. Bas a baryton zapisují svůj part v klíči basovém a soprán s altem v klíči sopránovém. 

Jediný tenor ve čtyřhlasém obsazení se zapisuje v systému dvou notových osnov do horního 

hlasu klíče basového a v systému čtyř notových osnov v klíči houslovém. Tato zdánlivá ne-

rovnost se dá vyrovnat v intonačním výcviku zrovnoprávněním intonačních cvičení - všichni 

zpívají vše. I soprán může zpívat v basovém klíči, podobně jako bas v houslovém. Jakmile si 

zpěváci osvojí četbu a interpretaci svého hlasu v základních klíčích, mohou se dále rozvíjet 

pomocí interpretace cvičeních v c-klíči. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že umí-li zpěvák 

interpretovat oba základní klíče, bude mu jisté potíže činit c-klíč. Za krátkou dobu si ale zpě-

vák zvykne a intonuje stejně dobře jako v jiných klíčích. 

Zavedení c-klíče tedy doporučuji jen tam, kde dochází k dokonalému zvládnutí intonace. A to 

jako pomůcku ke zdokonalení intonačních dovedností. Pro amatéry bude obtížné intonovat v 

jiném klíči, zvláště u těch, kteří budou mít problém aplikovat dosavadní teoretické znalosti v 
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intonačním procesu. Přílišnou komplexností intonační metody nesmíme zbavovat zpěváka 

motivace ke zpěvu, a ztrácet tak jeho pozornost. Úkolem sbormistra amatérského dospělého 

sboru je vytvořit komplexní pojetí řízení sboru tak, aby zamezil individuálnímu zklamání u 

zpěváků, kteří svou sborovou účast hodnotí ve společenské (a nikoli jen umělecké) rovině. 

Intonační metoda musí být součástí tohoto komplexního pojetí. 

Ano Ne 

Přeceňování pěvecké výchovy * 

Doprovázet intonační cvičení * 

Intonace v c-klíči * * 

2.3.4 František Sládek 

R. 1911 vydává Sládek metodickou příručku pro učitele škol obecných, měšťanských a střed-

ních pod názvem „Škola zpěvu". Uvědomuje si provázanost výchovy pěvecké a intonační a 

systematičnost, která je při výuce zpěvu potřeba. Autorovy návody jsou vytvářeny s vědomím 

stavu hudební připravenosti dětí jednotlivých školních ročníků. 

První dva školní roky se učí děti zpívat písně formou imitace, prohlubují hudební sluch a zís-

kávají základní pěvecko-technické dovednosti. Hudební sluch upevňují cvičeními, která věnu-

jí pozornost rozlišení vlastnosti tónu. Prostřednictvím vokalizačních cvičení na jeden tón si 

žáci osvojí hlasový nástup a po jeho osvojení dochází ke zpěvu krátkých melodií. 

Ve třetím roce je možno přecházet na zpěv z not. K tomu využívá Sládek speciální pomůcku 

zobrazení stupnice. Stupnici C dur rozdělil na dvě části (CDEFG a GAHC), přičemž její nota-

ci upravil. Namísto not se zapisují jednotlivé stupně prostřednictvím obdélníků, ve kterých je 

vepsána příslušná solmizační slabika. Autor uvádí, že jakmile si žáci osvojí solmizační slabi-

ky a zpěv diatonických řad tímto způsobem, lze přejít na zobrazení stupnice klasickým způ-

sobem. 

S intonačním výcvikem je spojena také rytmická výchova. Ta začíná naukou noty čtvrťové a 

půlové. 

Autor přímo neuvádí, zda má zároveň s osvojováním diatonických stupnicových řad docházet 

k osvojení tónického kvintakordu, ale jeho důležitost vyzdvihuje. Krom tónického kvintakor-

du je pro něj důležité osvojení také rozloženého subdominantního kvartsextakordu. 

Zvláštní kapitolu věnuje pěveckému výcviku formou vokalizování, všímá si charakteru jed-

notlivých vokálů, charakteristice dětského hlasu a procesu pěveckého dýchání. 
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Ve čtvrtém ročníku dochází ke skutečnému intonačnímu výcviku. Po nutném seznámení s hu-

dební teorií četby a zápisu not dochází na intonační cvičení. K tomu využívá Sládek intonační 

pomůcku „pohyblivou notu". Představuje papírovou notu připevněnou na ukazovátko. Tako-

vou notou pak učitel pohybuje na notové osnově a žáci zpívají podle toho, ve kterém místě se 

nota nachází. Zpěv se děje prostřednictvím solmizačních slabik, jiných konstantních slabik, 

popřípadě jmény not. Cílem těchto cvičení je osvojení 1. 5. a 8. stupně stupnice. Na konci 

těchto cvičení musí již všichni žáci ovládat solmizační slabiky. Vedení pohyblivé noty uvádí 

následný příklad, jaký Sládek doporučuje: 
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Intonační cvičení doplňují melodické a rytmické diktáty. Nejprve žáci ukazují pohyblivou no-

tou na tabuli, co hraje učitel, pak zapisují do notové osnovy. 

Další pomůckou, kterou do svého systému aplikuje, je číselná notace. Ovšem neslouží k into-

naci, nýbrž jako úkol k zápisu do notové osnovy not. Tato pomůcka přichází na řadu při vy-

světlování látky intervalu." Cvičení intervalů začíná osvojením tónického kvintakordu a jeho 

intervalů tercie a kvinty. Následuje kvarta a sexta pomocí cvičení rozloženého kvartsextakor-

du. Nakonec vyučuje septimu pomocí představy rozvodu si-do. Touto látkou přechází k chro-

matické stupnici a k látce mollové tóniny (paralelní k C dur). Všechna cvičení durové tóniny 

probíhala v C dur. Po vysvětlení funkce kvintového kruhu se žáci seznamují s ostatními stup-

nicemi (vždy ve dvojici durová a její paralelní mollová) a začínají intonovat dvojhlasně. Pří-

pravná cvičení k dvojhlasu provádí Sládek prostřednictvím zpěvu prodlevy nad melodickým 

hlasem. 

" Např.: Napište v notách: 2/4 1234 | 5553 | 5-6-1 5— | 5656 | 5654 | 3-2-1 1 ~ || 
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K procvičování všech intonačních cvičení dodržuje metodickou posloupnost: 1) cvičení voka-

lizační, 2) intonační, 3) rytmická. Intonační cvičení představují melodie lidových písní, uměle 

vytvořené melodie a ukázky arteficiální hudby. 

Aplikace: 

Sládkova intonační metoda je vhodná také k použití pro dospělé amatéry. Integruje v sobě vý-

cvik pěvecký, intonační a rytmický, do intonačního procesu zapojuje mnoho intonačních po-

můcek. Vícehlasá cvičení vysvětluje na základě průběhu harmonických funkcí, učivo je sys-

tematicky utříděno do logického celku, teoretické vysvětlení učiva je vysvětleno v základu na 

úvodu kapitoly a v průběhu je soustavně prohlubováno. 

Nicméně i zde platí některá omezení, která brání úplnému začlenění Sládkovy metody do sys-

tému intonační výchovy dospělých amatérů. Především strnulost cvičení v C dur., dvoj hlásá 

cvičení pouze homofonního zpracování (absence kontrapunktu), vokalizační cvičení postave-

ná výhradně na solmizačních slabikách, žáci seznamováni pouze se základními harmonickými 

funkcemi a septakordy harmonické kadence. 

Dle mého názoru je tato metoda vhodná jako možný zdroj vokalizačních a intonačních cviče-

ní. 

Ano Ne 

Strnulost v C dur * 

Absence kontrapunktu * 

Koncepce * 

Aplikace vokalíz * 

Forma zpracování teoretického vysvět-

lení učiva 
* 

2.3.5 František Waic 

Svou učebnici pro školy měšťanské a střední „Škola intonační (1913) doplnil autor podtitu-

lem „na podkladě slovanských písní slovanských". Veškerá látka je osvojována na základě 

nápěvků lidových písní. 

Jako první učebnice seznamuje žáka se základy hudební nauky, se čtením a zápisem not, ok-

távovým rozložením slyšitelného spektra. Látku doplňují úkoly k ústnímu nebo písemnému 
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splnění. Začínají se objevovat tvořivé prvky: práce s textem, doplňování melodií, aj. Aplikuje 
• • • 19 

zajímavé metodické postupy při vysvětlování hudební teorie. 

Následuje intonační výchova prostřednictvím osvojení tónického kvintakordu. Waic odlišuje 

vzestupný a sestupný kvintakord. Vzestupný vyučuje na základě písně „Ovčáci čtveráci" a 

sestupný na základě „Pri prešporku na Dunaji". Žáci zpívají začátek písně od různých tónů, 

mají vyhledávat jiné písně s kvintakordem, kvintakord zapisovat od různých tónů, opravovat 

chyby, aj. Intonační cvičení tak propojuje s výukou hudební teorie. 

Pak autor rozšiřuje tónový prostor kvintakordu a zpěvem písní (také církevních) utvrzuje 

osvojení látky. Umožňuje mu to předpoklad rozsahu dětského hlasu, který klasifikuje v roz-

mezí od „g" po „g2". Na látce rozšířeného tónického kvintakordu pokračuje v rytmické vý-

chově. 

Podobným postupem vyučuje další intonační problémy. Vždy uvede píseň, ve které se daný 

intonační problém vyskytuje a na základě jejího osvojení utvrzuje formou různých cvičení 

osvojení intonačního problému. 

Druhým intonačním problémem, který Waic řeší, je stupnice. Píseň pro vzestupnou stupnici je 

„Stávaj hore" a pro sestupnou na části písně „Moja milá preperlička". Žáci mají zpívat stupni-

ci na slova písně a na solmizační slabiky. Ty uvádí Waic v klasickém tvaru. 

Doposud probíhala látka v C dur. Hudební teorie ale směřuje k osvojení alterace a tím i k 

ostatním durovým stupnicím. Po jejich osvojení nastupuje intonační výchova intervalů. Autor 

postupuje v rozporu s ostatními učebnicemi, které vychází z malých intervalů. Prvním inter-

valem Waicovy učebnice je oktáva a prima, pak kvinta, kvarta, tercie, sekunda, sexta, septima, 

a nakonec nona. 

Látkou tercií začíná výchova vícehlasu. 

Po osvojení intonačních problémů v durové tónině přistupuje autor k vyvození mollové tóni-

ny. Vychází z paralelismu dur-mollové tonality, mollové stupnici určuje solmizační slabiky 

počínající „la". 

Po celou dobu výcviku autor žáky seznamuje se zvukovou kvalitou harmonického znění 

akordů. 

Aplikace: 

V této učebnici vidíme propracovaný systém intonačního výcviku a výuky hudební teorie. V 

některých kapitolách dokonce výuka hudební teorie převládá. Přesto dokázal Waic do teore-

tického výkladu vložit mnohé prvky tvořivého uchopení učiva. Nepředkládá žákům připrave-
12 

Písemný zápis oktávových poloh zapisuje pomocí vodorovné čáry nad nebo pod písmenem. Výuku stupnice 
začíná představením hudební abecedy: a, b, c, d, e, f, g, a. Aj. 
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né definice, ale vyžaduje od nich zapojení prostřednictvím vypracování různých úkolů. Do-

mnívám se, že takto pojatý systém výchovy hudební teorie by mohl být vhodný i pro použití u 

dospělých amatérů. 

Intonační výcvik řeší netradičně. Základem je osvojení kvintakordu. Waic klade výchově to-

muto intonačnímu problému velký prostor. Následně dochází k osvojení stupnice a pak inter-

valů. Ty, jak jsem již předznamenal, řadí od vzdálených k blízkým. Přes tento metodický roz-

por v porovnání s ostatními dobovými učebnicemi představuje Waicův intonační systém to-

nální metodu, která těží z bohatého fondu lidové hudby. Myslím si, že začít intonaci tónickým 

kvintakordem je vhodné a Waicův metodický postup by tak mohl být inspirací pro tvorbu me-

tody u dospělých amatérů. 

Veškerý písňový materiál čerpá pouze z lidové písně. Zde si myslím, že určité obohacení o 

jiné oblasti vokální i instrumentální literatury, není na škodu. Zvláště pak je vhodné aplikovat 

i pěveckou literaturu nonarteficiální hudby. 

Ostatní aspekty Waicova systému představují standard v dobové metodice výuky hudební vý-

chovy. 

Ano Ne 

Metodika hudební teorie * 

Počátek intonace osvojením tónického 

kvintakordu 
* 

Aplikace pouze lidové písně * 

2.3.6 Stanislav Jiránek 

Jiránek sestavil svou metodu pro školy obecné v podobě několika dílů učebnice „Zpěvník ma-

ličkých" (1914). Největší prostor je věnován zpěvu lidových a umělých písní. 

Výchovu intonace začíná cvičením hlasu a výslovnosti, kde na několika vokalízách řeší vý-

chovu nasazení tónu, vyrovnání vokálů a pěveckých dovedností při zpěvu diatonických po-

stupů malého rozsahu. 

Následuje rytmická výchova. Přednáší rytmické dělení not, které si žák osvojuje na řadě ryt-

mických cvičení. Jsou hned od počátku uváděna v různých metrických zadáních základních a 

složených taktů. 

Z hudební teorie je žák seznámen se zápisem a čtením not, vnitřní organizací durové stupnice 

a tónického kvintakordu. Seznamuje žáky se solmizací v klasické podobě. 
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K osvojení intonačních problémů jsou uvedena melodická cvičení. Přestože se nepodařilo vy-

hledat první díl učebnice, usuzuje se, že intonační počátky jsou podobně jako u Battkeovy 

metody postaveny na osvojení diatonických stupnicových postupů a tónického kvintakordu. 

Druhý díl je věnován problematice kvintakordu a diatonickým postupům. Ve třetím díle je 

věnován prostor nácviku volných nástupů formou rozvodu k nej bližším tónům tónického 

kvintakordu. Všechna cvičení jsou doplněna velkým počtem lidových písní, aby k osvojení 

intonačních problémů docházelo na základě zpěvu písně a ne průpravných cvičení. 

Notografické zpracování je přizpůsobeno dětskému vnímání. Noty jsou zvětšené, čitelné. Na 

začátku písní je uveden tóninový klíč, jak jej určil Battke. 

Aplikace: 

Jiránkova metoda představuje tonální uchopení intonačního výcviku, na svou dobu netradiční 

systém, který se odlišuje od jiných metod akcentací na zpěv lidové písně. Tu používá nejen 

jako intonační východisko, ale také jako intonační pomůcku ve smyslu Čeňkovy opěrné písně. 

Ostatní učebnice se inspirují novou Battkeovou metodou, kterou buď přímo přejímají, nebo 

upravují pro české poměry, ale Jiránkova snaha směřuje k vytvoření specifické metody posta-

vené na lidové písni slovanských národů. Vytváří tak intonační pomůcku, kterou lze aplikovat 

i u dospělých amatérů. Ne ovšem jako jedinou, protože jejím základem je tonální cítění a na-

ším zájmem je rozvoj také intervalového cítění. 

Metodický postup hodnotím kladně. Autor vychází z osvojení kvintakordu a následně stupni-

ce. Tomuto problému je věnována značná část učebnice. Jako zcela výjimečný metodický po-

stup je u řazení důležitosti intervalu. Autor postupuje od vzdálených intervalů k blízkým. 

Domnívám se, že jsou intervaly takto řazeny především kvůli jejich teoretickému vysvětlení. 

V intonačním výcviku se žáci seznamují s intonováním vzdálených intervalů již v látce kvint-

akordu. 

Dalším kladem je zapojení výuky hudební teorie do procesu intonační výchovy. Teoretický 

výklad je doplněn několika úkoly, které slouží k vypracování a zastupují tak jinou metodu než 

biflování definic. Umožňují tak aplikovat dosavadní poznatky v praktických úkolech. 

Jako negativum učebnice vidím stagnaci v durové tonalité, v intonačním vyústění mollové 

tóniny jako paralelní k dur a ve vysokém hlasovém rozsahu daném elementárnímu zaměření. 
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Ano Ne 

Lidová píseň jako metoda nácviku in-

tonačních opor 
* 

Metodický postup zapojením teorie * 

Důraz na kvintakord a stupnici * 

Cvičení teorie v podobě úkolů * 

Setrvání v dur tonalité * 

Vysoký rozsah cvičení * 

2.3.7 Bohumil Čeněk 

Svůj intonační systém představil v učebnici „Škola zpěvu na základě moderních metod' 

(1920). V úvodu autor vyslovuje kladné hodnocení Battkeovy tonální metody. První část 

učebnice je věnována pěveckým cvičením. Následující díl je věnován sluchovým a intonač-

ním cvičením diatoniky dur. Všechna cvičení jsou od počátku v různých tóninách. Důraz je 

kladen na osvojení stupnicové diatonické řady. V pozdějším díle „Dětská cvičebnice zpěvu" 

(1934) však klade důraz na osvojení tónického kvintakordu. 

Prostřednictvím návratu k tónice posiluje paměťové uchování toniky. Autor cíleně pracuje s 

paměťovým tónem nejen u toniky, ale i u jiných stupňů. Pomocí značky nad notou upozorňuje 

žáka, že tento si má zapamatovat. 

Jako pomůcku používá prostorové zapisování solmizačních slabik bez notové linky, jak pou-

žíval Zvonař. Druhým osvojeným intonačním problémem je překvapivě kvinta. Navedení do 

kvinty provádí prostřednictvím myšlených vnitřních tónů. 

Po jejím osvojení dochází na tónický kvintakord (do-mi-so). Východiskem intonačních cviče-

ní se stává lidová píseň, ale i ukázky pěvecké literatury arteficiální hudby a uměle vytvořená 

cvičení. 

Po osvojení tónického kvintakordu vyučuje rozvody okolních tónů prvního (si-do, re-do) a 

pátého (fa-so, la-so) stupně. 

Před nácvikem intervalů procvičuje ještě spoje la-ti-do a mi-re-do a spoj fa-mi. 

Žáci si již od počátku osvojují zpěv vícehlasu. Jako průpravná vícehlasá cvičení slouží pro-

dleva nad pohyblivou melodií, kánon a jako první používá ostinato. 

Výuka intervalů začíná opakováním sekundy a tercie. Pak postupuje kvartou, kvintou, sextou, 

septimou a oktávou. 
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Po této látce vyučuje nedoškálné (alterované) tóny. Zvýšený stupeň vedoucí k nej bližšímu 

vyššímu doškálnímu tónu intonuje vždy pomocí spoje ti-do (vyslovuje jako i-do). Opačné po-

stupy intonuje jako fa-mi (vyslovuje a-mi). 

Na závěr durové tóniny probírá látku modulace. 

Intonační cvičení doplňuje sluchovým výcvikem prostřednictvím hudebních diktátů, při nichž 

učitel hraje a žák slyšené tóny určuje, a to buď zpěvem na solmizační slabiky, ukazováním 

příslušných not nebo zápisem do sešitu. Obsahem diktátů jsou jak melodická, tak rytmická a 

rytmicko-melodická zadání. 

Základním rozdílem oproti Battkeově metodě je pojetí Čeňkovy intonace mollové tóniny. 

Battkeho metoda vychází z paralelní stupnice, ale Čeňkova ze stejnojmenné. 

Intonační systém je doplněn výcvikem zpěvu v trojhlase a osvojením rozkladu dominantního 

septakordu. 

V závěru učebnice uvádí Čeněk několik písní jednohlasých, dvouhlasých a trojhlasých. Auto-

ry písní jsou např. A. Dvořák, B. Smetana, J.B. Foerster, K. Bendi, aj. 

Aplikace: 

Čeněk ve své metodě zcela přijímá solmizaci. Později zohledňuje vyslovovací hledisko sed-

mého a šestého stupně. Dále do solmizace začleňuje hledisko relativní a absolutní. Přidržuje 

se relativního hlediska, a proto pozměňuje terminologii slabik. 

Základním kamenem Čeňkovy metody je durová stupnice, která se ale nevyskytuje samostat-

ně, nýbrž je neustále spojována s vnímáním harmonické funkce - nejprve s tónickým „opěr-

ným" kvintakordem. Důraz na harmonické myšlení Čeněk potvrzuje rozšířením metody v po-

kročilé fázi, kde kromě tónického kvintakordu přidává i kvintakord dominanty a subdominan-

ty. Mollovou tóninu vysvětluje ze stejnojmenných vztahů mezi durovou a mollovou. Praktické 

aplikace došlo také barevné odlišení jednotlivých stupňů tónického kvintakordu.13 Aplikace 

teorie barevného pojetí se v 50 - 70. letech 20. stol. projevila v oblibě didaktické pomůcky -

barevné Čeňkovy tabule. 

Ač není terminologie solmizace primárně důležitá pro intonační výchovu, bude vhodné sjed-

notit její pojmenování. Zcela doporučuji použít reformu základního názvosloví, tedy: DO, 

RE, MI, FA, SO, LA, TY, DO. Dále se přidržím náhledu na intonaci mollové tóniny, jako 

stejnojmenné tóniny durové stupnice. 

Grafické rozlišení barevných tónů při výuce dospělého sboru nepoužijeme kvůli jeho elemen-

tárnímu určení a náročnosti přípravy notového materiálu. 

13 Do - červená, Mi - žlutá, So - modrá. 
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Představa tónu jako součásti harmonických funkcí rozvíjí harmonické myšlení a vede 

k pochopení intonovaného tónu na reálném pozadí harmonie. Proto je takto pojatá metoda 

vhodná — rozvíjí a utvrzuje harmonického cítění. 

Použití durové stupnice představuje pro sborovou literaturu zcela omezující faktor, proto ji 

bude nutné rozšířit hned zpočátku o intonaci mollové stupnice. 

Ano Ne 

Terminologie solmizace * 

Barevné odlišení * 

Stejnojmenné tóninové vztahy * 

Metoda * 

2.3.8 Antonín Hromádka 

Jako první autor po Čeňkovi promýšlí uplatnění barevného rozlišení hudebních znaků. V 

učebnici „Zpěvánky" (1933), která je určena pro mateřské školy a nižší ročníky škol obec-

ných, uvádí svou metodu postavenou na spojení solmizace, fonogestiky a barevného rozlišení. 

Jako jediná učebnice intonační výchovy je tisknuta barevně. 

Je třeba připomenout, že Hromádka upravil solmizaci na řadu la-ve-si-ni-bo-mu-ja-la. 

Z hlediska fonogestiky předkládá také jiná schémata tvaru ruky. 

Intonační počátky jsou kladeny na osvojení intervalu kvinty. S tímto intervalem jsou spojena 

různá pořekadla a básničky. Intonační cvičení jsou zapisována jen do dvou linek (podobný 

systém jako u Lýska a Hilmery). Po osvojení kvinty přichází na řadu výuka tercie a celého 

tónického kvintakordu. Pak pokračuje intonační výchova výcvikem rozšířeného tónického 

kvintakordu o druhý stupeň. 

rytmická výchova je vedena prostřednictvím speciálních značek, jak je známe z Kodalyho 

metody (noty bez hlaviček). 

Aplikace: 

Pro použití v dospělých amatérských sborech se mi jeví tato metoda jako nevhodná. Podobně 

jako u Lýska naráží její použití na omezený počet linek. Domnívám se, že dospělí amatéři ne-

potřebují takto graficky omezit tónový prostor. 

Druhým negativem je použití umělé solmizační řady. Myslím si, že tradiční pojetí solmizace 

vychází z historického kontextu jako nejčastější metodická pomůcka výcviku intonace. Praxe 

potvrzuje, že někteří zpěváci se tuto řadu alespoň slovně již naučili, popřípadě se s ní někdy v 
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edukačním procesu setkali. Proč tedy nestavět na již nabytých znalostech a vytvářet složitě 

nové? 

Barevné rozlišení je vhodné pro intonační cvičení a mohlo by urychlit vnímání jednotlivých 

stupňů, ovšem při spojení intonační výchovy s praxí nácviku sborové skladby, by byla taková 

pomůcka nepoužitelná. Veškerý notový materiál by se musel znovu přepsat na počítačovém 

programu tak, aby mohly být noty zabarveny. To by znamenalo velkou časovou náročnost pro 

sbormistra. Jeho příprava by v případě obsáhlých děl byla zúžena na přepis not. 

Metodické rozvržení učiva představuje zajímavý pokus s osvojením prvního intonačního pro-

blému, kterým je intonace kvinty. Interval kvinty používá Hromádka podobně jako metodika 

C. Orfřa, který ale ve svém systému použil malou sestupnou tercii „so-mi". Cílem prvních 

kapitol je osvojení tónického kvintakordu, což představuje podle mého názoru správný po-

stup. Přesto se domnívám, že začít intonovat kvintou j e v rozporu s pěveckou výchovou, kde 

je prvním intervalem sekundový diatonický postup. Kvinta vyžaduje poměrně náročnou tech-

nickou průpravu pěvecké techniky. I tak se s ní zpěvák setkává při intonaci tónického kvinta-

kordu, ale ne v takovém výlučném uplatnění. 

Ano Ne 

Barevné rozlišení * 

Nová solmizační řada * 

První interval: kvinta * 

Směrování metody k osvojení tónické-

ho kvintakordu 
* 

2.3.9 Oldřich Hilmera 

Autor vytvořil systém rozložený do pěti dílů učebnice „Klíček'' (1937). Postupně uvádí žáky 

do problematiky rytmické a intonační výchovy. V prvním díle vychází z osvojení prvních pěti 

tónů, používá jen tolik linek, kolik je třeba (podobně jako Lýsek a Hromádka). Začíná into-

nační výcvik od tónu „f l" . Používá obrázky, schémata, hry, rytmické slabiky (Vít, Jan), veliké 

noty a jiné formy, aby malé děti hudební výchova nenuceně bavila. V dalším díle jsou děti 

seznámeny s novým tónem la a upevňují si dosavadní látku pomocí zpěvu lidových písní. Te-

prve třetí díl obnáší látku tónického kvintakordu a rozvod citlivého tónu si do horní toniky. Po 

celou dobu děti zpívají intonační cvičení pomocí solmizačních slabik. Až ve čtvrtém díle je 

vykládána nauka o pojmenování not. K upevnění intonačních dovedností obsahuje učebnice 

několik lidových písní. 
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Pátý díl představuje opakování osvojené látky a vpravení do stupnic s jedním a dvěma před-

znamenáními. Učebnice je zpracována pro domácí studium. Látka je vysvětlena věcně a krát-

ce. Obsahuje také kontrolní otázky, které upevňují dosavadní látku. Rytmickou výchovu dopl-

ňuje výcvikem taktovacích schémat, tím spojil rytmickou výchovu s pohybem. Mnohá cvičení 

mají žáci zpívat a zároveň taktovat. V pátém díle se žáci seznamují s dvojhlasem prostřednic-

tvím nácviku tercie. 

Pro uvědomění toniky uvádí Hilmera značky pro spodní a horní toniku. Slouží jako tóninový 

klíč. 

Aplikace: 

K použití omezeného počtu notových linek jsem pojednával již výše. 

Intonační systémy jiných autorů rozvíjí poznávání a pojmenování tónů pomocí hudební abe-

cedy zároveň s použitím solmizačních slabik. U Hilmery je tomu jinak. Vidíme výlučné pou-

žití solmizačních slabik. Nejprve se žáci učí pojmenovávat stupně solmizačně a pak pomocí 

alfabetické řady. Tento metodický postup je podle mého názoru nevhodný pro použití u do-

spělých amatérů. Solmizace, jak ji Hilmera používá, je relativním uchopením pojmenování 

stupňů, kdežto alfabetické pojmenování představuje absolutní uchopení. Spojením obou pří-

stupů vysvětlíme látku tóniny mnohem komplexněji, než je tomu při absenci alfabetické řady. 

Obsažené texty, ve kterých se objevují různé otázky a úkoly, představují možnou inspiraci pro 

dospělé amatéry. Učebnice s těmito texty je určena také pro domácí samostudium a to bude 

nejčastější forma výuky hudební teorie ve sborech dospělých amatérů. 

Aplikace pohybu do rytmické výchovy tak, jak ho použil Hilmera, není vhodná pro dospělé 

amatéry. Nemůžeme očekávat, že budou dospělí zpěváci při intonačních cvičeních dirigovat 

taktové schéma. Přesto integrace pohybu do procesu výchovy rytmu u dospělých amatérů je 

vhodná. Lze ji aplikovat v podobě podupáváním nebo klepáním metra skladby. 

Ano Ne 

Absence alfabetické řady při pojmeno-

vávání stupňů 
* 

Integrace textů pro domácí přípravu * 

Dirigentské schéma * 
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2.3.10 František Lýsek 

Postavil svou teorii na znalosti sbormistrovské praxe. Základy své intonační metody shrnul v 

publikaci „Nápěvková intonace" (1951), kterou poprvé uvedl v roce 1947. Specifikou jeho 

postupu se stalo postupné rozšiřování tónového prostoru, ve kterém se žák učí veškeré into-

nační problémy. Postupuje od prvních tří tónů durové stupnice. 

Termín tónový prostor je základním kamenem, kterému se podřizuje dokonce i notografíe. 

Namísto notografického zpracování intonačních úkolů ve standardní pěti-linkové osnově, 

uvádí cvičení jen v tolika linkách, kolik si cvičení vyžaduje. První lekce obsahuje jen jednu 

linku (e1). 

Dalším důležitým atributem jeho intonační teorie jsou nápěvky, které představují lidové pís-

ně, resp. jejich začátky, které vymezí konkrétní tónový prostor. V případě první lekce, která 

vymezuje prostor tří tónů, se používá píseň „Halí, belí". 

Druhá lekce přidává druhou linku, rozšiřuje tónový prostor na pět tónů, seznamuje žáky s pa-

měťovým tónem (označuje hvězdičkou podobně jako Čeněk) a procvičuje různé spoje v písni 

„Když jsem šel do Prahy pro hrách". V další kapitole pokračuje výukou tónického kvintakor-

du, přidáním šestého tónu přidává další linku a nakonec při nauce durové stupnice přidává 

čtvrtou a pátou linku. 

V následující látce procvičuje rozšířený tónický kvintakord, jeho obrat (sextakord) a tím pře-

chází do stupnice G dur a F dur. V nich procvičuje poslední obrat tónického kvintakordu 

(kvartsextakord) a tím také interval kvarty. Výuka intervalu pokračuje sextou a stoupající a 

klesající velké sekundy. 

Po durové tónině seznamuje žáky s mollovou. Postupuje podobně jako v durové stupnici, 

ovšem zde již na pěti linkách. První písní je „Až já pojedu přes ten les". Jako výchozí stupnici 

volí paralelní k C dur - a moll. Pak následuje výuka mollového tónického kvintakordu a zpěv 

půltónů. 

Na nápěvu písně „Kozaka bych tancovala" si žáci osvojí látku dominantního septakordu. Ma-

lou sextu prostřednictvím nápěvku „Smutné časy". Poslední kapitoly jsou věnovány nezpěv-

ným intervalům a akordům (intonace septimy, zvětšených a zmenšených kvint, intonace mo-

dulace a zmenšených akordů) 

Metodický postup představuje nejprve zpěv nápěvku s textem, dále na jména not a nakonec 

na solmizaci. Autor tento postup komentuje: „Nápěvková metoda se opírá o prostou přiroze-

nou skutečnost, o pěveckou praxi, která předchází vlastní intonaci. Tato metoda vychází z 

jednoduchého poznatku: umíme-li čistě zpívat, aniž známe noty, zpíváme vlastně noty, je-
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nomže o tom nevíme. Stačí, abychom si takovou skutečnost uvědomili, k známým nápěvkům 

si představili příslušné noty, k oněm notám si zpětně představili zase nápěv, a problém intona-

ce je vyřešen." (1951, s. 5) 

Lýsek aplikuje intonační pomůcku tzv. „prstovou notovou osnovu". Ruka s roztaženými prsty 

obrácená dlaní k žákovi představuje notovou osnovu, kde jednotlivé prsty zobrazují notové 

linky a mezery. 

Nezbytnou součástí Lýskovy metody jsou sluchová cvičení. 

Aplikace: 

Pro použití v dospělých sborech se mi jeví zúžení tónového prostoru (jak po stránce metodic-

ké, tak notografické) jako zbytečné. Dospělý člověk může intonovat v celém prostoru a při 

nácviku sborové skladby se bude opírat o standardní notový záznam. 

Také použití jen jedné tóniny a jednoho tónorodu je pro dospělého přebytečné ulehčení. Do-

spělý člověk si může díky zapojení racionality osvojit mnohem dříve tonální vztahy i v jiných 

tóninách. 

Dospělý člověk chápe notografický záznam jako soubor značek a symbolů a j e schopen jej 

dokonale dešifrovat i bez zapojení pomůcky „prstové notové osnovy". 

Z metodického hlediska není třeba odsouvat solmizaci jako produkt předchozího intonačního 

procesu, nýbrž postavit ji jako pomůcku. Ve sboru dospělých můžeme aplikovat solmizaci 

jako prostředek k osvojení nápěvku. V kombinaci „nápěvkové metody" s jinými pomůckami 

lze dojít k poměrně rychlému osvojení hudebních představ. 

Nevýhodu Lýskovy metody představuje výklad melodie jako souboru intervalů, které jsou 

samostatně tóninově ukotveny. Jedině tak lze uplatnit nápěvky, protože při změně intervalu se 

bude měnit i tónina, ve které nápěvek vyvstane. 

Ano Ne 

Zúžený tónový prostor * 

Cvičení v jedné stupnici * 

Prstová notová osnova * 

Nápěvková metoda * 
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2.3.11 Bohumil Kulínský 

Jeho učebnice „Učíme se zpívat z not" (1960) představuje ucelený systém výchovy intonace a 

rytmu rozdělený do 40 kapitol. Kulínský ve své metodě klade důraz na systematický rozvoj 

hudebních představ. 

V jednotlivých kapitolách je žák průběžně seznamován s hudební teorií, kterou daný intonač-

ně-rytmický problém vyžaduje. Teorie je psána vyprávěcím způsobem. Text je určen pro děti, 

je psán čtivou formou, obsahuje mnohá přirovnání, a pomáhá tak dětem osvojit si látku bez 

zbytečných definic. Obsahuje také některé metodické poznámky i pro učitele. Kulínský uplat-

ňuje metodu práce s textem, vyhledávání poznatků, úkoly k plnění, a představuje tak dyna-

mickou součást intonační metody. 

Metoda je založena na tonálním principu. Základem je ovládnutí stupnicových diatonických 

postupů. K jejímu osvojení využívá mnoho obměn intonace stoupající a klesající řady. Apli-

kuje metodu rytmického zvládnutí stupnicových běhů, jakou používají např. klavíristé (forma 

„indiánského běhu": rychle - pomalu). Dvě doby intonuje žák s osminovými notami a dvě s 

celými notami, apod. Jednotlivé intervalové skoky se pak intonují vynecháním vnitřních tónů 

intervalu. Tyto tóny se zpívají „vnitřně". Větší intervalové skoky se intonují pomocí uplatnění 

tónického kvintakordu, přestože jeho látka se probírá až v kapitole 22. 

Všechny kapitoly jsou postaveny na jednotném metodickém postupu. Nejprve si žák osvojí 

teoretické poznatky, pak samotný intonační problém a nakonec v řadě návodů a úkolů dochází 

k upevnění nabyté dovednosti. 

Rytmická výchova je obsažena v několika málo cvičeních na konci učebnice. V průběhu into-

načních cvičení autor záměrně nezapojuje rytmicky členité útvary, aby se žák mohl soustředit 

pouze na intonaci. Zajímavostí je, že všechna rytmická cvičení jsou dvojhlasá. 

Odklon od jiných intonačních metod je vidět také na zavedení výuky alterace Kulínský do své 

metody integruje několik intonačních pomůcek: solmizaci, číselnou notaci, představy klavia-

tury, posuvnou notu, aj. U Kulínského vidíme jednoduchou podobu tóninového klíče. Před-

stavuje ji textové označení tóniny nad prvním houslovým klíčem. Žák si na základě teoretic-

kého zvládnutí učiva uvědomí toniku. 

Vícehlasá přípravná cvičení kombinují polyfonní i homofonní princip, vše na základě uměle 

vytvořených cvičení. Oproti jiným intonačním systémům se Kulínský vyvaroval uplatnění 

kánonu v procesu výcviku vícehlasu v počáteční fázi. Specifikum představuje výcvik dvojhla-

su a trojhlasu od počátku vícehlasého zpěvu. 

Aplikace: 
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Kulínský se snažil vytvořit metodu, která je postavena na osvojení dvou prvků: diatonické 

stupnicové řady a tónického kvintakordu. Všechny ostatní intonační problémy řeší pomocí 

vynechání vnitřních tónů, které si žák zpívá vnitřně. Tímto způsobem posiluje vnitřní zpěv. 

Tato metoda ale nepředstavuje podle mého názoru vhodný systém intonačního výcviku pro 

dospělé amatéry. Přesto není důvod vypustit tento intonační postup z možných metod pro do-

spělé. K úspěšné aplikaci Kulínského metody dojde pouze ve spojení s jinými metodami. 

Jako klad hodnotím mnohé pokusy o ozvláštnění intonačního systému: výchova ihned ve troj-

hlase, čtivý text, degradace tóninového klíče na pouhé textové označení, aplikace rytmických 

variant u intonačních cvičení, aj. Tyto postupy je možné uplatnit také u dospělých amatérů. 

Ano Ne 

Metoda vnitřního zpěvu * * 

Přípravná cvičení dvojhlasu * 

Čtivý text teorie * 

Forma intonačních cvičení s použitím 

rytm. variant 
* 

Tóninový klíč * 

Metodické zpracování * 

Seřazení intonačních problémů * 

2.3.12 Ladislav Daniel 

Od 50. let minulého století u nás expanduje metoda Ladislava Daniela. Autor upravil praktic-

ké uplatnění solmizačních slabik pro pedagogiku 20. stol. Klasické slabiky nahradil systémem 

opěrných písní, který je založen na totéž systému. Svou teorii postavil na vybavování prvního 

tónu cíleně vybrané písně. Klíčovou pomůckou tohoto systému jsou opěrné písně, které vyu-

žívá k intonaci volně nastupujících stupňů - tedy představy volného stupně pomocí určité pís-

ně. 

Pro orientaci v notách používá „tóninový klíč" - před intonací se vždy uvede tónický kvinta-

kord. Využívá se také jako opora k intonaci vedlejších stupňů, které tíhnou k tónům tónického 

kvintakordu. 

Metoda nácviku písně začíná nejprve zvukovým a pak notovým uvědoměním příslušné tóni-

ny. Následuje analýza melodie - její průběh a vztahy vnitřních složek. Pomocí opěrné písně si 

žák představí první tón a zpívá melodii bez rytmu a bez textu na zadanou slabiku. Pak násle-

duje osvojení rytmu pomocí rytmicky správné deklamace slova. Poté žák zazpívá melodii 
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rytmicky správně, ale bez textu. Poslední fází je spojení textu a zpěvu s důrazem na předne-

sové označení. 

Daniel klade důraz na osvojení stupnicové diatonické řady. Žák se nejprve učí vnímat pohyb 

melodie, jak je naznačen v notografickém záznamu písně. K tomu využívá písní a cvičení 

psaných v různých zpěvných tóninách. Pak vyučuje volný nástup pátého a následně třetího 

stupně. Zde se poprvé objevují písně upravené ve dvojhlase. 

Dalšími intonačními problémy, které si žáci osvojují, jsou intonace oktávy, volného nástupu 

spodního pátého, druhého, šestého, sedmého a čtvrtého stupně. Tím uzavírá základní látku 

stupnicových postupů a volných nástupů. Vše vyučuje prostřednictvím použití opěrné písně. 

Následuje nauka tercie bez použití opěrné písně vynecháním (představením si) vnitřního 

stupně. Na tomto místě končí látka tonality dur. S mollovou tóninou seznamuje Daniel své 

žáky podobně jako v tónině durové. Prostřednictvím několika opěrných písní si žáci osvojují 

intonační problémy v tomto pořadí: volný nástup mollového třetího stupně, terciové kroky 

mollové tóniny, volný nástup prvního, pátého, osmého, zvýšeného sedmého, druhého, čtvrté-

ho a šestého stupně. Intonaci prvního, pátého, zvýšeného sedmého a druhého stupně v mollo-

vé tónině si žáci vybaví na základě znalostí z tóniny durové. Přesto pro některé ze stupňů za-

vádí nové opěrné písně. 

Následně Daniel věnuje pozornost druhům mollových stupnic a tím intonační výcvik končí. 

Zajímavostí Danielovy metody je pojetí rytmické výchovy. Jako první si žák osvojuje notu 

čtvrťovou a osminovou, pak půlovou, a když bychom čekali osvojení noty celé, namísto ní 

přichází na řadu osvojení noty čtvrťové s tečkou a synkopy. Daniel vychází z praktického po-

užití rytmické výchovy při výuce lidové písně. Drtivá většina lidových písní si totiž postačí s 

notami čtvrťovými, osminovými a půlovými.14 

Pro nácvik rytmu kombinace osminové, čtvrťové a půlové noty vytvořil Daniel speciální po-

můcku „rytmické kostky". Představují ji čtyři hranoly spojené otočným kloubem, aby se daly 

jednotlivé hranoly otáčet ve své ose. Na jednotlivých stranách hranolu jsou znázorněny ryt-

mické varianty. Různým otáčením hranolů tak vznikají nové rytmické kombinace, které žáci 

prakticky provádějí, popřípadě prostřednictvím této pomůcky analyzují rytmický diktát. 

Do své metodiky rytmické výchovy také integroval pomůcku rytmických slabik, podobně jak 

ji aplikovala maďarská pedagogika, kterou reformoval Kodály s tím rozdílem, že vytváří nové 

slabiky. 

14 V porovnání Danielovy intonační metody s instrumentální školou na flétnu se liší právě v pojetí rytmické 
výchovy. Danielova škola na flétnu začíná seznamováním s notou celou, pak půlovou a pak čtvrťovou. Je to jistě 
zapříčiněno potřebou vyučit žáka správné technice nasazení a držení tónu na flétnu. 
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Od začátku je v učebnici zařazena výuka hudební teorie. Je vyučována formou čtivého textu s 

notografíckými ukázkami. Text představuje zapsané průvodní slovo učitele. Je čtivé a vychází 

vstříc dětskému čtenáři, tedy je nevhodné pro samostudium prvních ročníků. Jistě může po-

sloužit jako metodická příprava na hodinu pro učitele. 

Danielovu metodu jsem analyzoval z učebnice „Zazpívejme si z noť z roku 1963 a z publika-

ce „Metodika hudební výchovy" z r. 1992. 

Aplikace: 

K uvědomění tonálních vztahů j e v počátcích nezbytně nutné žákovi předehrát nejen tónický 

kvintakord (jako tóninový klíč), nýbrž celou kadenci. Grafické uvědomění pomocí zapsaného 

akordu před notami písně není důležité. Postačí racionální uvědomění příslušné tóniny pomo-

cí předznamenání. 

Použití opěrné písně je dobrá pomůcka pro sborový zpěv, kde se první tóny skladby nezadáva-

jí konkrétně, nýbrž pomocí analýzy zahraného akordu. Také tam, kde uprostřed skladby 

(vnitřně členěné a ukončené části) následuje její druhá část. I zde může představa nové tóniny 

a vhodné písně určit následný tón. 

Tato metoda dbá přísného zakotvení v tónině. Dochází-li ale uvnitř skladby k mnohým tonál-

ním změnám, je vhodné použít jinou intonační metodu. 

Metoda nácviku nové písně v sobě zahrnuje vědomí vlivu rytmicko-melodických vztahů. Ná-

cvik rytmické a melodické složky odděleně je jediná cesta, jak tyto vztahy pochopit v jejich 

konkrétnosti a přesnosti. Rytmický nácvik cvičíme nejprve pomocí „rytmických slabik" a pak 

teprve pomocí slov. Rytmické slabiky představují uměle vytvořené slabiky přiřazené jednotli-

vým notám. 

Při pěvecké artikulaci se zpěvák soustředí na slova a nemůže plně vnímat noty. Proto je důle-

žité, zvláště pro zpěváky se zhoršenou kvalitou zraku, oddělit jednotlivé složky nácviku 

skladby. V první fázi nás zajímá především intonace a rytmus. Určení dynamiky, tempových 

změn a výrazových zadání řešíme až po rytmicko-melodickém osvojení skladby. 

Ano Ne 

Tóninový klič * 

Opěrné písně * 

Metoda * 
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2.3.13 Petr Jistel 

Autor propaguje německý systém JALE, který se řadí k metodám tonálním, používá jiných 

slabik než systém solmizace (JA LE MI NI RO SU WA JA), i když paralelně uvádí a připouští 

použití klasické solmizace, a spojuje použití slabik s fonogestikou. Systém vychází z paralel-

nosti dur - moll. Celý průběh metody si děti osvojují pomocí nacvičovaných písní. Jistel me-

todu JALE, jak ji prezentuje v učebnici „Zpívat a učit se" (1969), přizpůsobil pro použití na 

českou lidovou píseň. K lepší orientaci v notovém zápisu používá JALE metoda dvě značky, 

které autor pojmenovává jako „JA klíč" a „SU klíč". Tyto značky znázorňují umístění toniky 

v notové osnově a slouží podobně jako Danielův tóninový klíč. 

Učebnice „Zpívat a učit se", která představuje souhrn celé metody, je rozdělena na 43 kapitol. 

V každé kapitole je probírán jeden intonační problém (většinou interval nebo intervalové spo-

jení). Tonální pojetí intervalů je tak klasifikováno a seřazeno podle náročnosti. Nejprve jsou 

uvedena fonogestická gesta s příslušnými slabikami (v JALE systému i v klasické solmizaci). 

Následuje několik cvičení, které vždy představují lidové písně jednohlasé a v některých kapi-

tolách i dvojhlasé. Po osvojení problému se pokračuje další kapitolou. Autor ale uvádí, že ne-

lpí na posloupnosti. Pedagog může zvážit přeskočení, popřípadě návrat k některé kapitole. 

Prvním procvičovaným interval je sestupná tercie. Další intonační výcvik je veden k osvojení 

tónického kvintakordu a následně pentatoniky. Z ní pak vychází k nácviku složitějších into-

načních skoků. První část je věnována diatonice dur, ovšem hned z počátku ve všech tóni-

nách. V páté kapitole je žák seznámen s „JA klíčem". Ten znázorňuje durovou toniku. Ve dva-

cáté kapitole se přidává „SU klíč", který určuje mollovou toniku. Následující kapitoly tak k 

nácviku intonačních problémů využívají i mollové písně. 

Aplikace: 

Systém JALE obsahuje několik prvků, které mohou být uplatněny v procesu vzdělávání do-

spělých amatérů. Důraz je kladen především na cvičení ve všech tóninách, intonační cvičení 

směřují k praktickém zážitku ze zpěvu lidové písně, upevňuje se tonální cítění, do procesu 

nácviku intonace se aplikuje pentatonika. 

Některé prvky ale dle mého názoru nejsou pro dospělý sbor vhodné. Především zde vyvstane 

problém použití fonogestiky. Pro některé zpěváky představuje zpěv zprostředkování svého 

niterného prožívání a již samotný se může navenek projevovat jako vlastní a niterná záleži-

tost, za kterou se stydí. Fonogestické prvky pak představují zprostředkování niterného stavu 

pomocí pohybu, který někteří nebudou chtít přijmout (pro nemožnost schovat se v davu jako 

při slabém a tichém zpěvu). 
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V praxi se prvky fonogestiky u dospělých neosvědčily, ale pohybové ztvárnění obrysu melo-

die pouhým kreslením prstem bylo přijato. Ovšem jen jako názorná pomůcka popisující vztah 

intonace melodie a provedení výrazu (fráze). 

Metoda JALE neřeší problematiku rytmické výchovy, sluchové analýzy, pěveckého výcviku a 

nevnáší prvky improvizace. Představuje ale půdu, na jejímž základě lze všechny tyto nedo-

statky odstraňovat vytvářením vlastních postupů, popřípadě aplikací některých jiných metod. 

Ano Ne 

Pojmenování slabik * 

Fonogestika * 

JA klíč a SU klíč * 

Lidová píseň * 

Intonace shora * 

2.3.14 Čestmír Stašek 

Svou učebnici „Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení" 

určil Stašek pro elementární pedagogiku, ale mnohé prvky lze uplatnit i v dospělém sboru. Ve 

své podstatě představuje Staškův systém syntézu několika tonálních intonačních metod. Místo 

solmizace děti pojmenovávají tóny přímo. To umožňuje setrvání všech cvičení v C-dur. 

Základem metody je tedy osvojení stupnice. Nejprve se děti učí stupnicové postupy (v dur) v 

omezeném tónovém prostoru, pak v celé stupnici. Pro intonaci intervalových skoků používá 

Stašek myšlených tónů. K intonaci volných nástupů přejímá nápěvkovou metodu F. Lýska. 

Integruje číselnou metodu a hned od počátku spojuje intonační výcvik s rytmickou výchovou 

- začíná notou celou. 

Didakticky představuje jeho práce ucelený systém intonačního, rytmického a teoretického 

učiva. Učebnice (první díl) je rozdělena na 30 kapitol. V každé kapitole je žák postupně se-

znamován s potřebnou hudební teorií, intonační metodou a rytmickou výchovou. Text je čtivý 

a je psán ve 2. osobě plurálu, takže děti vnímají, že učebnice je určena jen jim. Nová látka se 

procvičuje nejprve na cvičeních a pak na písňové literatuře. 

Jakmile si žáci plně osvojí stupnici C-dur, jsou postupně seznamování s ostatními durovými 

stupnicemi. V následujících kapitolách (druhý a třetí díl) jsou pak seznamováni s mollovou 

tóninou a v poslední části pak žáci procvičují intervalovou metodu. 

Aplikace: 
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Dlouhé setrvání ve stupnici C-dur, absence solmizace, důraz pouze na stupnicové postupy, 

rytmická výchova začínající notou celou, představují dle mě prvky, které samy o sobě pro do-

spělý sbor nejsou vhodné. 

Nej větší klad metody vidím v jejím metodickém zpracování. Čeněk pracuje se sborovými 

zpěváky a právě jim je učebnice určena. Textové části jsou čtivé, nepředstavují jen soubor in-

formací, ale postupně žáka vpravují do dané problematiky. Jasné tématické zpracování teore-

tického, intonačního a rytmického učiva umožňuje systematizaci a přehlednost. 

Pro výchovu intonace dospělých amatérů lze uplatnit Čeňkovu metodu, s jakou upevňuje hu-

dební paměť. Uvádí krátká cvičení, která žák nejprve zaintonuje z listu. Pak se ale cvičení za-

kryje a musí jej zazpívat zpaměti. Podle mého názoru se tímto postupem zapojuje do procesu 

zapamatování také grafická paměť, která v případě imitační metody nelze uplatnit. Nejčastější 

forma výcviku hudební paměti se dle mého názoru uskutečňuje v dospělých amatérských sbo-

rech formou imitace. Čeňkův přístup vychází z notového materiálu a ne slyšené melodie, 

čeněk ve své metodě používá také pomůcku číslování not. Dle mého názoru nepředstavuje 

vhodnou pomůcku pro dospělé amatéry. Ztvárnění pohybu melodie je totiž potlačeno uvede-

ním jednotlivých čísel (zastupujících stupeň) do jedné roviny. Výhodnější bude již od počátku 

vnímat noty ve své tradiční notaci, která umožňuje i těm, kteří nemají plně rozvinuté intonač-

ní dovednosti, uvědomovat si obrys melodie. 

Ano Ne 

Důraz na stupnicové postupy * 

Metoda upevnění hud. paměti * 

Setrvání v C-dur * 

Rozdělení na Dur, moll, aj. * 

Metodické zpracování skript * 

2.3.15 Jiří Kolář, Hana Váňová, Oldřich Duzbaba 

V práci Koláře, Váňové a Duzbaby se poprvé setkáváme s pojmem tvořivá intonace. Jejich 

učebnice „Počátky tvořivé intonace" (1993) aplikuje do některých tradičních intonačních po-

stupů tvořivé prvky a některé postupy nově vytváří. Práce je určena pro učitele elementární 

pedagogiky, ale mnohé prvky jdou aplikovat i pro vzdělávání na 2. stupni a vzdělávání dospě-

lých. Celý systém tvořivé intonace je rozdělen na tři části: diatonika dur (1. a 2. díl) a moll (3. 

díl) 

Autoři uvádějí principy, kterými se při konstrukci metody řídili: 
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1. rozdělení látky na malé části, které jsou si návazné, 

2. postupné rozšiřování intonačního prostoru o nové prvky, 

3. osvojení si tonálních vztahů s oporou o relativní absolutní značky, fonogestiku a hru 

na snadno ovladatelné nástroje, 

4. chápání diatonických stupňů jako součástí harmonických funkcí, 

5. intonace intervalů jako abstrahovaných vztahů tonálních, 

6. orientace v mollové diatonice na základě jejího srovnání se stejnojmennou diatonikou 

durovou, 

7. upevňování a současné uvolňování durového a mollového tonálního cítění pomocí stá-

lé kombinace obou tónorodů, 

8. spojení metody tonální a intervalové, 

9. využití sluchové analýzy k posílení uvědomělých operací s hudebními představami, 

10. uplatnění vazby intonace a tvořivosti v oblasti vokální a instrumentální jako účinného 

prostředku rozvoje hudebnosti. 

Výuka diatoniky dur je rozdělena na 7 lekcí, během kterých dochází k postupnému rozšiřová-

ní tónového prostoru. První lekce je určena základům rytmu a intonace (opakování tónů). In-

tonační prostor je ve druhé kapitole vymezen třemi tóny. Žáci využívají solmizace, číselné 

notace, fonogestiky, aplikují rytmus čtvrťové noty, zpívají dvojhlasně, procvičují sluch pro-

střednictvím sluchové analýzy (formou různých diktátů). Tímto vším získají základní doved-

nosti, které mohou aplikovat v intonačně-tvořivých činnostech: doplnění melodie, doplnění 

taktových čar, vytvoření melodie na zadaný text, aj. 

Podobným způsobem jsou vedeny ostatní kapitoly. Učebnice přináší spoustu metodických ná-

vodů, jak zapojit tvořivostní prvky do procesu intonační výchovy. Neřeší však teoretické vy-

světlení učiva a pěveckou výchovu. 

Podobně jako Lýsek, začíná tento systém osvojením třístupňové diatonické řady, ovšem na 

základě uvedení celé notové osnovy. Osvojení probíhá prostřednictvím různých intonačních 

pomůcek. Intonační cvičení jsou od počátku psána v různých tóninách. 

Následuje rozšíření tónového prostoru na pět tónů. První díl je celý věnován intonaci pouze v 

pěti tónové řadě. Žáci nejprve procvičují diatonickou řadu bez nástupů volných stupňů a v dal-

ších kapitolách si osvojují nástupy volných stupňů 1. 5. a 4. stupně prostřednictvím návratu k 

opuštěným tónům. Pak si osvojují intonaci tónického kvintakordu, cvičí volné nástupy 1. 3. a 

5- stupně a terciové postupy mezi vedlejšími stupni. 

Poslední kapitola 1. stupně je věnována intonaci intervalovou metodou. Osvojené předešlé 

intonační problémy se tak znovu aktualizují a upevňuje se jejich zvládnutí. 
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Cílem druhého dílu je osvojení celé durové diatonické řady. Vše probíhá pozvolna a je vyučo-

váno stejnými prostředky jako v prvním díle. 

Metodické rozvržení učívaje řešeno takto: volný nástup 6. stupně, pentatonika, volný nástup 

spodního 7. stupně, interval sekundy, rozšířený tónický kvintakord, volný nástup 8. a 7. stup-

ně, interval septima a oktáva, volný nástup 2. a 3. stupně, volný nástup spodního 5. a 6. stup-

ně, interval kvinty a sexty. 

Vše je osvojováno, upevňováno a procvičováno prostřednictvím her využívajících prvku tvo-

řivosti a sluchové analýzy. Společně s rozvojem intonačních dovedností jsou zároveň rozvíje-

ny rytmické a kompoziční dovednosti (základy harmonie, formy, aj.). 

Podobně je řešeno rozvržení intonace v mollové tónině. Výuka začíná osvojením pětitónové 

řady a tónického kvintakordu (volné nástupy a terciové řady). Pak se postupně rozšiřuje tóno-

vý prostor a žáci jsou tak konfrontováni s novými intonačními problémy. 

Aplikace: 

Tvořivostní prvky obsažené v této učebnici jsou vhodné i pro dospělé amatéry. Jediným krité-

riem je absence takových prvků, které uplatňují pohyb. 

Jako použitelné pro dospělé amatéry je postupné rozšiřování tónového prostoru. Dle mého 

názoru je možné pro intonační začátky dospělých amatérů vymezit intonační prostor prvními 

pěti tóny tak, aby bylo možno zároveň s diatonickými postupy procvičovat tónický kvintakord 

durový a mollový součastně. 

Mnohé tvořivé prvky vyžadující notový zápis lze aplikovat pomocí notačních počítačových 

programů (aplikace takových programů v učebnici chybí). Výhodou této aplikace bude oka-

mžitý poslech vytvořeného úkolu. 

Kladně hodnotím souběžné použití intervalové a tonální metody. Tento postup je vhodný i pro 

dospělé amatéry. 

Přestože je uvedeno v principech metody „upevňování a současné uvolňování durového a 

mollového tonálního cítění pomocí stálé kombinace obou tónorodů" (1993), v práci se to pří-

liš neodráží. Díl „diatonika dur" probíhá na základě durových cvičení. Myslím si, že pro do-

spělé amatéry bude vhodné současně vysvětlovat durovou i mollovou tonalitu. 
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Ano Ne 

Postupné rozšiřování tónového prosto-

ru 
* 

Tvořivostní prvky * 

Dělení dur moll * 

Spojení intervalové a tonální metody * 

2.4 Intonační systémy vhodné pro výchovu hudebních 

profesionálnů 

Tyto intonační systémy jsou určeny pro výcvik profesionálních hudebníků - dirigentů, in-

strumentalistů, skladatelů, aj. ve školách středních, vysokých a speciálních. 

2.4.1 Josef Cyril Sychra 

Jeho „Cvičebnice zpěvu" (Barvitiova edice č. 744) obsahuje pouze intonační cvičení bez jaké-

hokoli doplňujícího textu. Učebnice je rozdělena na tři části. První část (108 cvičení) je věno-

vána C-dur, druhá (49. cvičení) představuje výuku mollové tóniny a procvičování ve všech 

tóninách. Třetí pak jen krátce v šesti cvičeních vpravuje do problematiky církevních stupnic. 

Nejdříve je žák uveden do základního rytmického dělení. Pak přistupuje nácvik intonačního 

problému - sekundy. Následují tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy a oktávy. Počátky into-

nační výchovy jsou osvojovány na základě diatonické stupnicové řady. Pomocí ní odvozuje 

také ostatní intervaly. Při nácviku intonace intervalu začíná stupnicovou řadou s návratem k 

tónice. Potom vnitřní tóny intervalu rytmicky zkracuje, aby žák v posledku zazpíval interval 

bez pomoci vnitřních tónů. 

Cvičení jsou již od počátku rytmicky bohatá a žák je má nejprve zpívat názvy not a pak teprve 

solmizačně. Solmizační slabiky jsou u všech cvičení napsána pod notami a nezatěžují tak z 

počátku intonační výchovy zdlouhavým memorováním slabik. 

Nácvik dvojhlasu je veden výukou lidové tercie a cvičením kánonu. Výsledkem všech cvičení 

je vždy píseň. 

Učebnice obsahuje několik vybraných a setříděných solféží a vokalíz, které mají za cíl upev-

nit pěveckou techniku. Hlasovou výchovu (rozloženou do celé učebnice) začíná Sychra výu-

kou vyrovnání vokálů, následuje výslovnost, dynamika a fráze. 

Z rozboru Sychrovy učebnice můžeme vyvodit, že prvním požadavkem je osvojení diatonické 

durové řady a druhým požadavkem osvojení tónického kvintakordu. 
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Aplikace: 

Za prvky, které lze uplatnit v dospělých amatérských sborech, patří spojení rytmické, pěvecké 

a intonační výchovy do jednoho celku. Také výstup v podobě lidové písně hodnotím kladně. 

Výsledkem všech cvičení je praktický zpěv písně, což dospělým bude připadat více uplatni-

telné, než metoda obsahující pouze intonační cvičení. 

Avšak setrvání v C-Dur po dlouhou dobu, rytmická bohatost a členitost a zpěv pomocí názvů 

not představuje podle mě standart neslučitelný s pojetím metody pro dospělé amatéry. Jsem 

přesvědčen, že zpěv pomocí názvů not zbytečně zatěžuje myšlenkové procesy při intonaci. 

Kromě vybavení intonační opory musí při procesu pojmenování noty dojít ještě k vybavení 

názvu symbolu noty. Intervalový vztah může být pochopen a uveden (prostřednictvím vyba-

vené intonační opory) v praktické provedení i bez nutnosti pojmenování tohoto vztahu. Použi-

tí relativní solmizace se mi jeví jako schůdný kompromis, oproti absolutnímu systému pojme-

nování not v České republice. Nauku pojmenování not bych soustředil do kapitoly hudební 

teorie. 

Ano Ne 

Spojení rytmu, intonace a výcviku pě-

vecké techniky 
* 

Výstup v podobě písní * 

Stagnace v C-Dur * 

Názvy not jako intonační slabiky * 

rytmická bohatost cvičení * 

2.4.2 Roman Nejedlý 

Nejedlého dílo ,Škola zpěvu" (1870) představuje první učebnici intonace a hudební výchovy 

pro tehdejší střední školy. Byla vydána ve 22 vydáních. 

Učebnice je rozdělena na dva díly. Celý první díl postupuje jen v C dur, druhý v G dur a F 

dur. Mollovou intonaci, modální intonaci a atonální intonaci zcela pomíjí. 

Nejedlého učebnice je systematicky rozvržena tak, aby si žák postupně osvojil intonační, ryt-

mické a pěvecké dovednosti. Každá nová látka je vždy vysvětlena teoreticky, pak se cvičením 

osvojí a na písňovém repertoáru utvrdí. Mnohé písně jsou autorem uměle vytvořeny tak, aby 

se na nich dala aplikovat látka nově naučená. Písně v učebnici jsou lidového, světského a du-

chovního námětu. Autor přikazuje všechna cvičení doprovázet na libovolný hudební nástroj. 

Žáci pak mají zpívat na jména not, popřípadě na různé slabiky. 
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V první kapitole autor seznamuje žáky se základy hudební teorie. Klíčovým metodickým zá-

kladem je osvojení stupnice C dur a tónického kvintakordu v celém oktávovém rozsahu. Pro 

intonaci volných nástupů (třetího a pátého stupně) používá Nejedlý pomůcku opěrných písní, 

jak ji o několik let později zdokonalil Čeněk. 

Brzy po osvojení stupnice dochází k rozšiřování tónového prostoru. Autor připouští, že 

všechny děti nemohou intonovat ve vysokých polohách a tyto děti pak mají tiše naslouchat 

zpívajícím dětem. Zdá se, že dobový rozsah dětského hlasu byl exponován do výšek15. 

Intonační výcvik dále směřuje k osvojení intervalů. Nejdříve tercie a pak kvarty, kvinty, sexty 

a septimy. Kapitolou alterovaných tónů (v desáté kapitole) přichází k intonaci chromatické 

stupnice. 

Zpěv dvojhlasu je vyučován prostřednictvím kánonu a jeho zmínkou končí první díl učebnice. 

Druhý pak začíná upevňováním dvojhlasého zpěvu v terciích a sextách a v jejich kombina-

cích. 

Poslední část učebnice je věnována výcviku intonace v tóninách G dur a F dur. 

Jak již bylo výše řečeno, po celou dobu je žák veden také rytmickým výcvikem. Látka ryt-

mická a intonační je vzájemně propojena tak, aby si žák osvojoval novou látku prostřednic-

tvím písně. Východiskem rytmického výcviku je osvojení noty celé. 

Pěvecká výchova je vedena formou doporučení způsobu přednesu. Žádné speciální vokalízy 

učebnice neobsahuje. 

Aplikace: 

Postavit hlavní těžiště metody na osvojení stupnice s sebou přináší požadavek znalosti into-

nační praxe ve velkém intonačním prostoru. To z hlediska našeho zaměření nelze primárně 

aplikovat. Nemůžeme počítat s tím, že všichni dospělí amatéři budou mít stupnici plně osvo-

jenou. Základy intonačního výcviku doporučuji postavit na osvojení intonačních problémů 

v rozmezí tónového prostoru prvními pěti tóny. Půjde především o osvojení kvintakordu, ter-

ciových kroků a volných nástupů třetího a pátého stupně. 

Cvičení v jediné stupnici také nelze aplikovat z důvodu jejího praktického použití. Sborové 

skladby jsou psány v různých tóninách a osvojit si jen C dur v sobě nese riziko nepochopení 

propojení teorie s praxí intonace. Podobně je tomu se zaměřením učebnice na tonalitu dur. 

Jistým negativem je také notografická úprava učebnice. U mnohých cvičení nelze rozeznat 

umístění noty, určit taktovou čáru, aj. Bude-li chtít pedagog použít Nejedlého příklady, bude 

nucen je přepsat. 

15 Rozsah sopránu určuje nejedlý od cl po g2. Alt pak o kvartu níže: g - d2. 
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Nejedlého metoda představuje tonální systém, ve kterém se intonačním východiskem stává 

především umělý písňový repertoár. Taková forma by mohla být zajímavá pro dospělé amaté-

ry, kteří nemusí být odkázáni jen na literaturu lidové písně, popřípadě písně umělé arteficiální. 

Zajímavým přínosem moderní intonační metody může být právě doplnění o písně nonartefici-

ální. V tomto poli však představuje obsahový význam Nejedlého písní, s akcentem na národní 

cítění, poplatnost době. 

Jako kladný fakt hodnotím také spojení výcviku stupnicových diatonických postupů s výcvi-

kem tonálního kvintakordu v počátku intonačního výcviku . 

Ano Ne 

Osvojení celé stupnice * 

Všechna cvičení v C-Dur * 

Intonace myšlených tónů * 

Výcvik stupnice a kvintakordu souběž-

ně 
* 

2.4.3 Jan J. Mašek 

Pro učitelské ústavy je určena Maškova učebnice „Škola zpěvu" (1888). 

Učebnice je rozdělena na dvě části. Na úvod první části je žák seznámen se základy hudební 

teorie ve čtení a zápisu not, rytmickým členěním taktu a not. Po té přistupuje k osvojení duro-

vého tónorodu prostřednictvím intonace diatonické stupnicové řady. K osvojení napomáhají 

zpočátku vypsané solmizační slabiky pod notami. Cvičení probíhají ihned v celém tóninovém 

rozsahu. Následně si žák osvojuje intonaci v terciích a kvartách pomocí pamětného tónu -

návratu k tónice. Pak jsou procvičovány intervaly kvinty, sexty a septimy. 

Teprve po osvojení intervalových skoků přichází na řadu teoretická látka akordů a taktéž je-

jich intonační zvládnutí. 

Přípravná cvičení ke dvojhlasu začínají zpěvem prodlevy nad a pod pohyblivým hlasem. Po-

tom jsou procvičovány všechny ostatní způsoby pohybu dvou hlasů. Dominantním intervalem 

k procvičování dvojhlasu je tercie a sexta. 

S ostatními stupnicemi je žák seznamován až nyní. Postupně je představena stupnice s jedním 

znaménkem více. 

U všech kapitol je dodržen postup: nejprve cvičení vokalizační a pak intonační. Výstupem 

jsou různé popěvky a písně z různých zemí světa. 
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Druhá část učebnice je věnována seznámení se všemi mollovými stupnicemi. Východiskem je 

paralelní stupnice ke stupnici durové. 

Aplikace: 

Podle mého názoru není vhodné odsouvat intonaci tónického kvintakordu až po zvládnutí in-

tonace intervalů. Vnímání tonálního centra docílíme nejlépe pomocí tónického kvintakordu. 

Metodický postup při seznamování se stupnicemi také není vhodný, protože podle mě je v 

něm kladen důraz na memorování (definice) bez pochopení systému stavby stupnice. Dospělý 

amatér spíše pochopí systém, protože jeho paměťové schopnosti jsou pro zapamatování defi-

nic s přibývajícím věkem omezené. 

Jako klad hodnotím výběr nápěvků a písní, které autor označuje podle národního určení (arab-

ský, egyptský, čínský, aj.). Seznámit žáky prostřednictvím intonace s poklady jiných národů 

umožní lépe plnit závazek multikulturní výchovy v moderní pedagogice. Zvláštní důraz na 

konstrukci moderní intonační metody kladu na obsahové seznamy písní, které nemusí být 

nutně brány z fondu lidové písně české. 

Ano Ne 

Přednost intervalům před tónickým 

kvintakordem. 
# 

Výběr z nápěvků a písní * 

Přípravná cvičení ke dvojhlasu * 

Rozdělení na dur a moll * 

Postupné seznamování se stupnicemi * 

2.4.4 Bohuslav Jeremiáš 

Svou metodu rozdělil autor do tří dílů učebnice „Škola zpěvu" (1908, 1921). První díl je určen 

pro první ročník střední školy (žáci od 10 - 12 let). Druhý díl je přípravou pro sborový zpěv, 

soustředí se na intonační, rytmický a pěvecký výcvik, opakuje první díl poněkud rychlejším 

tempem. Třetí díl je specializován na výuku pěvecké techniky. 

Metoda intonačního výcviku je odvozena od historického vývoje zpěvu. 

V prvm'm díle je počátek intonačního a rytmického výcviku spojen s pěveckou výchovou 

správného nasazení tónu a vyrovnání vokálů. Prvním cvičením je tak recitování textu na jed-

nom tónu. Seznamuje žáky s vizuální pomůckou, která představuje vertikálně stojící žebřík. 

Na stupínkách jsou vyznačeny názvy tónů a vedle stupínků solmizační značky. Každé cvičení 

se nejprve bez rytmu provede na této pomůcce. Pak učitel ukazuje a žáci zpívají. Na základě 
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těchto cvičení si žák osvojí rytmické vnímání noty celé a půlové. Nakonec mohou žáci zazpí-

vat s doprovodem hudebního nástroje. 

Prvním intonačním problémem je zpěv prim a sekund. Provádí se cvičením stupnicových dia-

tonických postupů v postupně se rozšiřujícím prostoru. Následuje výcvik tercií, kvart, kvint a 

sext. Metodika intonačního nácviku je vždy stejná: 

1. cvičení intonační 

2. rytmická (sluchová) 

3. intonačně-vokalizační 

4. vokalizačně-rytmická 

Autor často používá pomůcku pamětného tónu (tak jak ji použil Mašek) - tónu, ke kterému se 

po krátkém melodickém vzdálení opět vracíme. Tímto způsobem vyučuje intonaci vzdálených 

intervalů. Každou novou látkou jsou zároveň opakovány předešlé osvojené intonační problé-

my. Využívá k tomu cvičení s návratem na toniku. 

, j , J —i r 1 W I J ' i J ' i J ' i J U ' j í 11 

Obsah intonačních cvičení jsou uměle vytvořené melodie, lidové a umělé písně, ale i instru-

mentální arteficiální hudby, což představuje novum v dobových intonačních systémech. 

Spoustu písní je uvedeno se svým klavírním doprovodem. Učebnice tak představuje zajímavý 

zdroj repertoáru písňové literatury. Při všech cvičeních autor důsledně uplatňuje solmizaci tak, 

že solmizační slabiky vypisuje. 

Přípravou ke dvojhlasému zpěvu je prodleva v jednom hlasu a pohyb v druhém. 

Ve druhém díle podrobně popisuje fyziologii fonačního ústrojí. Následně žáky seznamuje s 

neumy, menzurální notací a chorální notací s několika příklady. Hudební teorii a intonaci spo-

juje s pěveckou výchovou. Na několika vokalízách cvičí vyrovnávání vokálů, vokální artiku-

laci, messa di voce, aj. Metodická linie intonačního výcviku je totožná s prvním dílem, ale 

probíhá rychleji. 

Ke dvojhlasému zpěvu přidává třetí a ke konci učebnice i čtvrtý hlas. Po té, co jsou apliková-

ny všechny durové tóniny, přichází k výcviku mollové. 

Pro pěvecké pedagogy představuje zajímavou učebnici třetí díl Jeremiášovy „Školy zpěvu". 

Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické si všímá problémů akustiky, fyzio-

logie tvorby hlasu, didaktiky pěvecké výchovy a podává přehledným způsobem dějinný vývoj 

jednotlivých vokálních forem (píseň, opera, oratorium, aj.). 
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V praktické části uvádí široký výčet vokalíz a průpravných cvičení na osvojení a upevnění 

různých technik pěveckého přednesu. Práce je soustředěna především na sólové zpěváky. 

Aplikace: 

Jeremiáš sestavil pozoruhodnou trojdílnou učebnici, ve které propojil intonační a pěveckou 

výchovu. Dle mého názoru by měly intonační systémy obsahovat látku pěvecké výchovy a 

práce Jeremiáše by mohla sloužit jako metodický podklad. Mnohé písně této práce svým ob-

sahem nevyhoví potřebě estetického sdělení dnešního dospělého člověka, ale metodické zapo-

jení písně do intonačního procesuje správné. Jeremiáš si všímá, že intonační a rytmická přes-

nost jsou skryty, pokud nebude žák umět píseň přednášet pěvecky poučeným způsobem. 

Kladně hodnotím průpravná cvičení ke dvojhlasu. Prodleva se mi jeví jako vhodnější prostře-

dek k osvojení vícehlasu, než zpěv v terciích, popřípadě kánon. 

Zajímavé je zapojení pomůcky „intonačního žebříku", který znázorňuje skutečné rozložení 

výškových tónových vztahů - rozložení tónů vertikálně. 

Do procesu intonačního výcviku zapojuje také pomůcku pamětného tónu. Domnívám se, že 

tato pomůcka může být vhodná i pro dospělé amatéry, kterým pomůže uvědomit si tonální 

centrum a soustředit se na něj i během intonace jiných stupňů. 

Grafické zpracování ve formě vypsaných solmizačních slabik pod notami, pomůže dospělým 

amatérům k rychlejší adaptaci na solmizační pomůcku a intonační výcvik. 

Přílišné soustředění na sólového pěvce a náročné intonační i pěvecké cvičení však zcela vy-

pouští možnost aplikace třetího dílu pro dospělé amatéry. 

Jako negativní vnímám příliš dlouhou stagnaci v durové tónině. 

Ano Ne 

Spojení intonační, rytmické a pěvecké 

výchovy 
* 

Vypsané solmizační slabiky * 

Pomůcka „intonační žebřík" * 

Stagnace v dur * 

metodický postup * 

2.4.5 Metod Doležil 

Svou metodu vytvořil pro použití na konzervatořích. Rozvíjí v ní metodu Battkeho, kterou 

průběžně upravuje. Absence hudební teorie, brzká intonace v jiných stupnicích, intonace 
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v celém tóninovém prostoru, jsou prvky, které přizpůsobují tuto práci pro profesionální použi-

tí. 

Oproti Battkeho metodě představuje Doležilova učebnice „Intonace a elementární rytmus" 

(1944) spojení tonální a intervalové metody. Autor není proti solmizaci, ale využívá ji jen v 

relativním významu. Pro výuku v intervalové metodě a nácvik složitých pokročilých cvičení, 

doporučuje cvičit na neutrální vokál nebo pomocí techniky brumenda. Nej důležitějším vý-

chodiskem metody je osvojení rozšířeného tónického kvintakordu. K dovednosti intonovat 

složité intervaly může žák přistoupit jen tehdy, pokud si plně osvojil všechny intervaly obsa-

žené v tónickém kvintakordu (velká tercie, čistá kvinta, velká oktáva, aj.) Každá kapitola řeší 

problém metodou tonální i intervalovou. Paralelně ke cvičením metody tonální jsou cvičení 

intervalová. Některá cvičení jsou sestavena tak, aby žák vhodně využil tonální i intervalovou 

metodu. 

Specificky vysvětluje intonaci chromatické stupnice, a to z durové, přidáním rozvodných tónů 

a přistoupení ke spojení tonální a intervalové metody. 

Svou metodu určil jako metodický základ a pomůcku, kterou je třeba neustále doplňovat a 

rozšiřovat o další cvičení. 

V závěru učebnice je věnováno několik kapitol rytmickému výcviku. Prvním krokem je osvo-

jení noty a pomlky čtvrťové a půlové ve všech taktech. Tím vychází vstříc praktickému použi-

tí (nejčastější nota je právě čtvrťová) a psychologickým základům vnímání rytmu (čtvrťová 

nota ve čtvrťovém taktu dovede nejlépe zastupovat jak puls, tak metrům). 

Aplikace: 

Jako vhodné prvky Doležilovy metody lze použít cvičení v různých tóninách a pro teoretické 

východisko intonace chromatické stupnice. Dále to jsou především kombinace metody tonální 

a intervalové, použití pomůcky solmizace jen pro cvičení tonální metodou, rytmický výcvik 

opírající se o osvojení noty čtvrťové a rytmická jednoduchost doprovázející celou učebnici. 

Prvky nevhodnými pro amatérský dospělý sbor dle mého názoru jsou intonace v celém tóno-

vém prostoru, absence teoretického uvedení učiva, absence písňového výstupu (lidová píseň, 

aj.) při osvojení intonačních problémů. 
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Ano Ne 

Cvičení v tóninách * 

Kombinace intervalové a tonální meto-

dy 
* 

Způsob použití solmizace * 

Důraz na tónický kvintakord * 

Rytmická jednoduchost ve cvičeních * 

Rytmický výcvik opírající se o osvojení 

noty čtvrťové 
* 

Intonace v celém tóninovém prostoru * 

Absence teorie * 

Výstup v podobě písní * 

2.4.6 Jaroslav Kofroň 

Jeho „Učebnice intonace a rytmu" (1967) představuje kompletní systém pěvecké intonace, 

rozdělený na intonační a rytmickou složku. Látka je v každé kapitole nejprve podrobně vy-

světlena teoreticky a pak přistupuje k praktickému osvojení zpěvem a analýzou (sluchová cvi-

čení a diktáty). Jako základní kámen slouží Kofroňovi nejmenší intervalové jednotky: půltón 

a tón, ze kterých staví stupnici. Jeho metoda představuje syntézu intervalové a tonální metody, 

ale využívá i myšlených tónů při intonaci vysokých intervalových skoků. 

Pokračováním zvládnuté diatonické intonace je intonování v církevních modech a nakonec 

dochází ke chromatické stupnici. Vše se prokládá analýzou a intonací akordů. 

V rytmické výchově definuje „hodnotu" a „podhodnotu". Hodnota - představuje ve své pod-

statě základní jednotku pulzu. „Podhodnota" - vzniká rozdělením hodnoty na nižší rytmické 

jednotky. S těmito pojmy souvisí způsob počítání, který využívá metro-rytmické vztahy: raz, 

dva tři, čtyř, nebo pr-vní, dru-há, tře-tí, čtvr-tá, atd. 

Ve své práci si také všímá dalších prvků rytmické výchovy jako: přízvuk, těžké a lehké doby a 

zvláštní rytmické případy. 

Počáteční rytmická výchova je směřována k osvojení čtvrťové a půlové noty a jejich pomlk. 

Vše v různých taktech čtvrťových. Další cesta pak vede k výcviku noty a pomlky osminové v 

taktech osminových. Pak noty půlové a celé v taktech půlových a pak jejich kombinace v růz-

ných taktech. Následují nižší rytmické hodnoty. 

Nová látka je cvičena vždy samostatně a pak v kombinaci s již osvojenou látkou. Nejprve 

jednohlasně a pak dvojhlasně (každá ruka představuje jeden hlas). V závěru autor doporučuje, 
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aby se při provedení složitého rytmického zadání žák „nezatěžoval zbytečným počítáním 

podhodnot, ale vycházel z přesného cítění počátků taktových dob" Kofroň (1967, s.202). 

Aplikace: 

Kofroňova metoda představuje pro intonační metodu významný přínos především ve spojení 

rytmického a intonačního výcviku, spojením mnoha intervalových metod a v komplexním 

představení všech intervalových problémů, se kterými se zpěvák setkává. 

Kofroňova metoda počítá v první fázi intonačního výcviku s osvojením představy nejmenších 

intervalů půltónu a tónu. Domnívám se, že pro amatérské použití bude výhodnější při into-

načním výcviku stavět na tonální metodě pomocí osvojení tónického kvintakordu a intonaci 

stupnicových pochodů v omezeném tóninovém prostoru. Kofroň počítá také s omezeným in-

tonačním prostorem daným tetrachordem a výborně látku aplikuje na cvičeních ve více tóni-

nách. Metoda tak představuje vhodný nástroj k výběru cvičení pro dospělé amatéry. 

Metodika intonačního nácviku vychází z psychologického rozboru intonačního procesu. Spo-

jením teoretického rozboru, pěveckým cvičením a hudebním diktátem, dochází uvnitř jedince 

ke komplexním psychologickým procesům, umožňujícím pevné osvojení intonačních doved-

ností. Aplikace hudebního diktátu do intonačního výcviku dospělých amatérů je vhodná, 

ovšem vyžaduje jiné didaktické východisko jako například provedení ve speciální hodině in-

tonace. Oním východiskem v procesu nácviku sborové skladby u dospělých amatérů ale tako-

vá hodina intonace bude přestavovat nadměrné časové zatížení. Tak lze aplikovat hudební 

diktát formou například okamžitého rozboru a odpovědi žáka. 

Ano Ne 

Intonační začátek v osvojení tónu a 

půltónu 
* 

Omezený intonační prostor * 

Zapojení analýzy * 

Aplikace teorie * 

Zapojení rytmického výcviku * 

Metoda rytmického výcviku * 

2.4.7 Jiří Kolář 

Také Kolář přispěl svou metodou profesionálům, tentokráte studentům pedagogických fakult. 

Těží ze syntézy prvků, které před ním aplikovali Doležil a Kofroň. V intonaci velkých inter-

valových skoků se drží přístupu Doležila - tedy volných nástupů, které mohou být postavené 
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na T5ak. Jeho metoda je vysvětlena ve třech sešitech s názvem „Intonační cvičení a sluchová 

analýza" (1983). Čtvrtý sešit je přidán jako teoretická kapitola intonačních postupů a přístupů 

nejen v Čechách, ale i ve světě. Sešity představují učitelské pokyny, jak intonaci vyučovat, a 

jako takové se hodí hlavně pro učitele. 

První díl je věnován diatonice Dur. Základem je osvojení diatonické durové řady v celém je-

jím rozsahu. Na několika cvičeních je utvrzováno její zvládnutí. Hned od počátku věnuje au-

tor prostor vícehlasému cvičení, aplikuje pomůcku zamlčovaných tónů, mixturové provedení 

(dvojhlasé provedení, kdy každý hlas začíná od jiného tónu) a intonace durové stupnice s ná-

vratem k 1. a 8. stupni. Vše je vyžadováno formou solmizace. 

Následují cvičení v omezeném tóninovém prostoru na solmizační slabiky nebo různé vokály. 

Postupně dochází k rozšiřování tónového prostoru směrem nahoru, ale i ke spodnímu citlivé-

mu tónu. Nakonec dochází k intonaci v celém tóninovém prostoru. To vše v prvních dvou ka-

pitolách. Cvičení jsou zadávána ve všech tóninách hned od počátku a také ve všech metric-

kých zadáních. 

Intonační cvičení jsou prostoupena sluchovou analýzou. Učitel je metodickými pokyny nave-

den k zadávání úkolů, které má žák plnit. 

Součástí každé kapitoly je také písňový repertoár seřazený tak, aby žák mohl použít právě 

těch intonačních opor, které si právě osvojil. 

Po osvojení diatonických postupů následuje látka tónického kvintakordu. Nejprve si žák osvo-

jí všech 6 melodických obměn tónického kvintakordu (doporučuje spojit s fonogestikou a 

pomůckou opěrné písně). Jeho praktické zvládnutí se upevní (podobně jako v látce diatonic-

kých postupů) na doplňujících tonálních i intervalových cvičeních. Vše je pro učitele pečlivě 

vysvětleno v textovém zadání. 

Jakmile žák dospěl k osvojení intonační představy tónického kvintakordu, následuje řada in-

tonačních cvičení, zaměřujících se na intonaci tónického kvintakordu ve všech tóninách a v 

různých metrických zadáních. Intonační cvičení v podobě vícehlasých skladeb, písňového re-

pertoáru. 

Podobný metodický postup je dodržen v dalších kapitolách a v dalších sešitech, věnujících se 

problematice intonace v mollové tónině, a tóninám církevním a méně častým. Látka je vedena 

vždy od úplného osvojení intonační představy využitím různých intonačních pomůcek, k 

upevňování prostřednictvím intonačních cvičení, písní a vícehlasých cvičení. Základní into-

nační pomůcka celého systému je solmizace. 

Na závěr učebnice je věnován prostor rytmické výchově. Ta začíná cvičeními, která se věnují 

osvojení pulzace. Základy metrorytmických vztahů jsou vedeny od osvojení noty a pomlky 
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čtvrťové k notám a pomlkám rytmicky nadřazeným i podřazeným. Vše se procvičuje v růz-

ných metrických zadáních. 

Aplikace: 

Metoda Koláře představuje syntézu mnoha intonačních systémů, zvláště Doležila a Kofroně. 

Jako novum se jeví didaktické zpracování učiva tak, aby se daný intonační problém vyučoval 

s co nejširším uplatněním všech intonačních pomůcek. Představuje aplikaci zpočátku tonální a 

pak i intervalové metody. Metoda představuje systém vhodný zvláště pro výcvik intonace pro 

sborové zpěváky, protože mnohá cvičení jsou oproti jiným metodám vícehlasá. 

Pro dospělé amatéry ale představuje náročnou metodu, která lze použít jen za předpokladu 

pomalého přístupu pedagoga, který metodu Koláře doplní o jednodušší cvičení. Jako zcela 

nevhodné se jeví procvičovat v celém hlasovém rozsahu, což vyžaduje značnou pěveckou vy-

spělost všech hlasových skupin. 

Přesto jsou metodické pokyny uplatnitelné i pro dospělý sbor. Zvláště vhodná jsou průpravná 

cvičení k osvojení daného intonačního problému. Právě zde se aplikuje syntéza několika pří-

stupů intonačních metod. Autor se nevyhýbá fonogestice (i pro profesionální použití), opěrné 

písni, nápěvkové metodě, pomůcce zamlčovaných tónů, ale přednost dostává solmizace. Chy-

bí zde uplatnění číselné a barevné intonace, uvádění tóninových klíčů, pokyny k pěvecké vý-

chově a tvořivé uchopení učiva. Pro profesionální metodu to ale nepředstavuje zásadní nega-

tivum. 

Ano Ne 

Syntéza metodických přístupů * 

Cvičení v celém hlasovém rozsahu * 

Oddělení osvojení diatonických postu-

pů a tónického kvintakordu 
* 

Oddělení rytmické výchovy * 

Vícehlassá cvičení * 

2.4.8 Vladimír Poš 

Jedním z posledních přírůstků intonačních metod je práce Vladimíra Poše „Nová intonace, 

rytmus, sluchová výchova" (1998). Autor postavil svůj přístup na aplikaci Orffovy a Kodályo-

vy metody, použitím pentatoniky v počátku intonačního výcviku. Práce je rozdělena do deseti 
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kapitol. V každé kapitole řeší problém rytmický, intonační a podobně jako Kofroň toto učivo 

doplňuje sluchovou analýzou. 

Autor se zabývá problémem všech intonačních metod českých systémů, totiž oddělení mollo-

vé tonality. Intonace v moll je tak představena jako zbytečně složitá. Všímá si, že prvním au-

torem řešícím tonalitu moll byl Čeněk, který ale vynalezl metodu postavenou na osvojení ab-

solutní solmizace a podle autora tak učinil tuto metodu složitější. „Autor se domníval, že 

svým postupem usnadní studujícím cestu a že se tím intonační problematika zjednoduší. Na-

stal spíše opak. Důvodem je, že svět dur je světem jedním, svět moll druhým, odlišným, 

prostě zcela jiným a že jeden nelze převádět na druhý, tak jako nelze dohromady sčítat hrušky 

a jablka." (1998, s. 7) 

Poš k vyvození přístupu k moll vychází z pojetí solmizace Quidona z Arezza, tedy pojetí para-

lelních tónin. V durové tónině bude tónický kvintakord pojmenován do-mi-so a v mollové la-

do-mi. 

Otázka řešení problematiky intonace v moll vedla Poše k výuce durové a mollové tonality 

současně. Počátky intonačního výcviku jsou postaveny na tónickém kvintakordu durovém a 

mollovém a jeho postupném rozšíření na pentatoniku durovou (do-re-mu-sol-la) a mollovou 

(la-do-re-mi-sol). Od ní pak vyvozuje stupnici. 

Zvláštností Pošovy metody je upřednostnění výcviku intonace církevních modů před harmo-

nickou a melodickou stupnicí. Podobně jako u mollové stupnice, i zde vychází z absolutní 

solmizace. 

Podobně jako v jiných systémech intonuje vedlejší stupně jako „rozvod" nebo oporu k hlav-

ním stupňům (do-mi-so v případě dur). 

Intonace chromatiky v Pošově systému vyžaduje osvojení celé durové, nebo mollové řady. 

Alterované tóny intonuje ve vztahu k jejich rozvodným tónům z řady diatonické. Čím více se 

autorova metoda vzdaluje od diatonické řady, tím více se upřednostňuje metoda intervalová 

před tonální. Intervaly jsou probírány v učebnici vždy v souvislosti s intonační látkou. Vyba-

vení intervalů dochází pomocí osvojení solmizačních slabik, popřípadě nápěvkové metody. K 

vyvození intervalu používá paralely dur-mollové tonality (v moll tónině si představuje kvintu 

jako la-mi a ne do-sol). 

Hned od počátku je věnována velká pozornost sluchové analýze formou melodického diktátu, 

zápisu not, rytmicko-melodickému diktátu, rozboru intervalů, aj. 

V posledních kapitolách se také věnuje intonaci atonální hudby. Hudební materiál čerpá 

z lidové písně, uměle vytvořeného cvičení a ukázkou evropské arteficiální hudby. 
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Látka je vždy teoreticky vysvětlena. Text je určen pro žáka. Metodické pokyny pro učitele 

jsou označeny malým písmem. 

Jako novinku v intonačních metodách používá přiložené pomocné CD, které umožňuje samo-

statnou domácí přípravu. Na CD jsou nahrány výhradně notové příklady uvedené v knize. 

Nahrávky slouží převážně k provádění sluchových diktátů. CD představuje moderní didaktic-

kou pomůcku, která Pošovu metodu rozšiřuje k použití pro samouky. 

Didaktické rozvržení učiva vychází z autorovy představy tématického postupu při výchově 

intonace. K tématickým bodům (autor je pojmenovává jako „metodická polyfonie") intonace 

patří: 

1. teoretické vysvětlení problémů, 

2. rytmická cvičení, 

3. intonační cvičení, 

4. nácvik intervalů, 

5. nácvik akordů, 

6. diktáty všeho druhu, 

7. sledování funkčního průběhu harmonií, 

8. určování tonality příkladů, 

9. zpěv literatury, 

10. opakování látky, 

11. kontrola přípravy žáků. 

Z tohoto východiska vytváří základní kostru kapitoly postavené na rytmické výchově, into-

nační výchově a sluchové výchově. Jednotlivé části jsou si sobě rovny a zároveň metodicky 

propojeny. 

Dále autor vyzdvihuje důležitost „němého" čtení notového zápisu, které představuje vnitřní 

intonaci. Nabádá k vlastní kreativitě v intonaci formou vytváření vlastních příkladů a aplikace 

improvizace v pentatonické stupnici. 

Aplikace: 

Pošova metoda představuje ucelený systém intonační, rytmické a sluchové výchovy. Celková 

koncepce rozvržení učiva, důraz na osvojení kvintakordu, účast textových vysvětlení teorie a 

metodiky a přiložené CD určují tuto metodu jako univerzální prostředek k výcviku intonace. 

Pro dospělé amatéry lze uplatnit skoro vše, co učebnice nabízí. Zvláště vyzdvihuji rovnocen-

nost a komplexnost jednotlivých částí výchovy intonace (rytmus, intonace a analýza). 

Vlastní názor na použití absolutní solmizace se ale rozchází s autorovým. Podle mého názoru 

má být při intonačním výcviku propojena také etapa teoretického vysvětlení učiva s intonač-
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ním výcvikem. Jestliže vysvětluji alteraci jako proces snížení, popřípadě zvýšení tónu, a tento 

systém žák plně pochopí, nemusím se bát, že si neosvojí relativní solmizaci, například v pojetí 

Čeňkovy metody. Chápu-li alterovaný tón jako snížený, budu chápat solmizační slabiku „mu" 

jako snížený třetí stupeň „mi" (vyvozuji z Čeňkovy metody). Vztah mezi tóny c - es nechápu 

jako vztah mezi prvním a třetím tónem mollové stupnice, ale jako snížený třetí stupeň durové 

stupnice. Pošův systém intonačního počátku představuje tonální uchopení látky jako takové 

velice komplexně a logicky. Pokud si žák osvojí toto pojetí, může dojít k rychlému osvojení 

celé metody. Má představa však vychází ze spojení tonální a intervalové metody. 

Propojení výcviku mollové a durové tonality hodnotím jako kladné a vhodné i pro dospělý 

amatérský sbor. 

Ano Ne 

Spojení rytmického a intonačního vý-

cviku 
* 

Zapojení analýzy * 

Intonační počátky na osvojení dur a 

moll kvintakordu 
* 

Intonace atonální hudby * 

Cvičení k dispozici na CD * 

Výstup intonace v podobě syntézy in-

tonace, cvičení a ukázek arteficiální 

hudby 

* 

Didaktické rozvržení učiva * 

Spojení výcviku dur a moll tonality * 

2.4.9 Stanislav Pecháček 
Autor vytvořil svou metodu pro své posluchače předmětů „Intonace a sluchová výchova" 

v oboru Hudební výchova a „Sluchová analýza" v oboru Sbormistrovství na Pedagogické fa-

kultě UK v Praze, kde pedagogicky působí. 

Jeho práce „ Vokální intonace a sluchová analýza" je rozdělena na tři díly. (Čtvrtý díl, který 

obsahuje klavírní doprovody k ukázkám z hudební literatury, je v tisku.) V každém z nich se 

systematicky věnuje rozvoji intonačních, sluchových a rytmických dovedností. Jako ostatní 

moderní intonační učebnice také Pecháček ve svém díle integroval několik intonačních a ryt-

mických pomůcek jeho předchůdců, avšak zcela na jiném metodickém základě. 

Struktura jednotlivých lekcí probíhá podle metodické osnovy: 

1. Teoretické objasnění učiva. 

74 



Diplomová práce Rozbor intonačních systémů 

2. Praktická demonstrace učební látky. 

3. Seznámení s metodickými postupy, jak problém řešit. 

4. Úkoly a cvičení. 

5. Specifické úkoly k sluchové analýze. 

Základní rozdíl od jiných prací tkví v odklonu od „intonování krkolomných uměle vytvoře-

ných cvičení, v nichž se kumulují příslušné intonační problémy, navíc cvičení mnohdy velmi 

dlouhých a svou hudební strukturou vzdálených od živé hudby." Pecháček (2006a, s. 6) 

Intonační výcvik probíhá kontinuálně v durové a mollové tónině, v „G" a „F" klíči a ve všech 

stupnicích. Počátky intonačního výcviku jsou vedeny metodou tonální, která je v dalších lek-

cích postupně doplněna metodou intervalovou. Autor vybízí studenty k tvořivému přístupu. 

Většinu tvořivých metodických postupů však mají studenti a učitel aplikovat na hodinách vy-

učovacího předmětu, jsou tedy určeny pro skupinové vyučování. 

K použití intonačních pomůcek autor říká „Učitel by měl studenty seznámit u každého into-

načního problému s různými možnostmi jeho řešení, s použitím různých intonačních pomůcek 

(především jde o solmizační slabiky a opěrné písně), volbu nej vhodnější ho prostředku by 

však měl ponechat studentovi." Pecháček (2006a, s. 8) Co se týče užití solmizace, používá 

výhradně český systém, který vytvořil Bohumil Čeněk. Tedy k intonaci mollové stupnice při-

stupuje pomocí stejnojmenných vztahů. 

V této práci se poprvé setkáváme s termínem pravý volný nástup a nepravý volný nástup. 

„Pravým volným nástupem označujeme takový nástup, při němž si druhý tón musíme vybavit 

jako tón skutečně nový, zatímco o nepravém volném nástupu hovoříme tehdy, jestliže se tento 

tón objevil v těsně předcházejícím průběhu melodie, a můžeme jej proto intonovat na základě 

paměti." Pecháček (2006b, s. 18) 

Velký přínos podle mého názoru představuje Pecháčkova práce v obsažení bohatého repertoá-

ru doplňujícího hudebního materiálu. Jedná se o lidové písně, ukázky arteficiální a nonartefi-

ciální hudby. V aplikaci nonartefíciální hudby představuje Pecháčkova práce zcela novum 

mezi intonačními učebnicemi. Statisticky však představuje tento hudební materiál jen malou 

Část celé práce a jistě by si tato zdařilá práce zasloužila rozšíření o materiál právě nonartefíci-

ální ukázky. 

Autor klade důraz na spojení intonačního výcviku s rozvojem harmonické představivosti. 

Účelově tak zapojuje do procesu intonace prvek harmonické představy, který studentovi po-

máhá zvládnout intonační problém mnohem snáze než jen s představou tónického kvintakor-

du. Průběžně tedy seznamuje studenty se základy hudební harmonie. Velkou pozornost věnuje 
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rozvoji harmonické představivosti na základě analýzy doprovodu lidových i populárních pís-

ní. 

Rozvržení učiva je v základě rozděleno na osvojení intonačních problémů v durové a mollové 

tónině. Osvojení diatonické durové a mollové řady klade autor za základ intonačních doved-

ností. Této látce jsou věnovány první kapitoly prvního dílu. Následuje výuka osvojení intona-

ce intervalu velké a malé sekundy souběžně. Doporučuje použít solmizační pomůcku a meto-

du opěrné písně. Procvičuje také vnitřní zpěv formou pomůcky myšleného tónu.V této kapito-

le také poprvé užívá intervalovou metodu. 

Teprve nyní se dostává na řadu výuka tónického kvintakordu. Nejprve durového a následně 

mollového. Touto látkou začíná komplexní seznámení s kvintakordem, jeho složením, jeho 

variabilitou v podobě zmenšených a zvětšených variant. Látka tónického kvintakordu je pro-

stoupena výcvikem kombinace stupnicových postupů a rozloženého akordu. 

Výuka osvojení intervalů pokračuje čistou kvartou a velkou i malou sextou. Tím končí into-

nační výchova prvního dílu. 

Látka tohoto dílu však pokračuje rytmickou výchovou. Autor plně integruje použití rytmic-

kých zkratek, v počátku rytmické výchovy klade důraz na osvojení noty a pomlky čtvrťové, 

půlové a celé. Věnuje pozornost také přípravným rytmickým cvičením. 

Na podrobném rozboru prvního dílu jsem demonstroval systematické a komplexní uchopení a 

rozvržení učiva. Podobně autor pokračuje v druhém a třetím díle. 

Ve druhém díle věnuje větší pozornost výuky intonace volných nástupů v pořadí I., V., III. II., 

VII., IV., a VI. stupně durové i mollové tóniny. Seznamuje studenty s látkou harmonické ka-

dence, užití dominantního septakordu s jeho obraty a doškálných septakordů. 

Teprve od závěru druhého dílu nastupuje intonace v církevních, folklórních a exotických mo-

dech, intonační a sluchové osvojení diatonických modulací a konečně široká problematika 

intonování v chromatickém tónovém prostoru. 

Třetí díl věnuje nej větší pozornost právě látce modální intonace, problému modulace a into-

nace chromatické stupnice. 

Autor neklade důraz na výcvik dvojhlasého zpěvu. Průběžně zapojuje cvičení dvojhlasá, která 

si ale dle mého názoru nekladou za cíl výuku k vícehlasého zpěvu. Student musí již techniku 

vícehlasé interpretace ovládat. 

Aplikace: 

Pecháčkův intonační systém představuje moderní uchopení intonační výchovy především 

v pojetí výuky durové a mollové tóniny souběžně, stejně jako výuku v obou nej rozšířenějších 

klíčích a ve všech tóninách. Spojení tonální a intervalové metody hodnotím také kladně. Za-
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pojení rytmických slabik do procesu rytmické výchovy vychází z logické analýzy rytmického 

průběhu. Učivo je systematicky a komplexně uceleno a interpretováno. Do intonačního proce-

su autor aplikuje také sluchovou analýzu a rozšiřuje ji o analýzu harmonického rozboru 

skladby. Hudební materiál intonačních cvičení čerpá z bohatého fondu vokální literatury lido-

vé, arteficiální a nonarteficiální. 

Pro použití u dospělých amatérů však vidím problém v tom, že učivo je probíráno dynamicky. 

Tento zdánlivý nedostatek, pramenící z určení práce pro vysokoškolské studenty, lze opravit 

účinným rozšířením o vhodná cvičení a jiné intonační metody. 

Potřeba integrace podrobného teoretického vysvětlení učiva vyvstává pro dospělé amatéry 

mnohem důležitěji, než pro studenty Pedagogické fakulty. Práce již počítá s tím, že si studenti 

osvojily dostatečné teoretické znalosti. Pro dospělé amatéry je text věnován hudební teorii 

však nedostačující. 

V pojetí rytmické výchovy bych přece jen začal u osvojení noty čtvrťové a osminové. Ná-

sledně bych pak pokračoval k ostatním rytmickým problémům. Autor klade důraz na komlex-

ní osvojení noty a pomlky čtvrťové, půlové a celé. Pro začínající amatéry je nutné začít 

s méně prvky. 

Absence pěvecké výchovy je opět na úkor specializace vyučovacího předmětu na Pedagogic-

ké fakultě, ze kterého autor vychází. Pro dospělé amatéry však musíme vytvořit takovou me-

todu, která by v sobě integrovala také tento problém. Budeme-li totiž vycházet z předpokladu, 

že veškerá pěvecká příprava sborového zpěváka se bude odehrávat na sborové zkoušce, bude 

nutné do vyučující metody integrovat prvky pěvecké, rytmické a intonační výchovy souběžně. 

Metodické východisko této učebnice představuje dle mého názoru vhodný doplněk pro výuku 

intonace u dospělých amatérů. I když jsem této práci věnoval pozornost až po provedeném 

experimentálním vyučování, zjistil jsem, že má metoda výuky intonace se nejvíce přibližovala 

pojetí Pecháčkovy učebnice. 

Ze závěrečného odstavce dedukuji, že vaším cílem je spojit do jednoho systému pěveckou 

výchovu a intonační výcvik. Myslíte si, že průměrný student hudební výchovy se dokáže sou-

časně soustředit jak na pěvecké představy (pěvecká výchova je přece komplet založena na 

představách) tak na představu tónových výšek (resp. převádět zapsanou notu do představy 

tónové výšky a tu hlasem realizovat)? Já bych měl o tom pochybnosti, natož, když vy směřu-

jete, jak jsem pochopil k dospělému amatérovi. Ale třeba s tím máte své zkušenosti a přinese-

te do této oblasti rozvoje hudebnosti něco převratně nového. 
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Ano Ne 

Spojení intonace v durové a mollo-

vé tónině 
* 

Intonace v klíčích * 

Komplexní uchopení učiva * 

Intonace ve všech stupnicích * 

Spojení intervalové a tonální me-

tody 
* 

Zapojení rytmických slabik * 

Hudební materiál rozšířený o no-

narteficiální hudbu 
* 

Aplikace pěvecké výchovy * 

Forma teoretického textu * 
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3 EXPERIMENT 

Experimentu se zúčastnil sbor složený z dospělých amatérských nezpěváků. Kapitola uvádí 

diagnostiku jednotlivých účastníků experimentu jak po jejich motivační, tak po stránce jejich 

pěvecké připravenosti. Na tomto základě uvádím experimentální metodický postup, který 

jsem vytvořil s cílem prohloubit dosavadní kvalitu intonačně pěveckých dovedností. Výsledné 

východisko experimentu si neklade za cíl dokázat teoretické předpoklady (k tomu je za potře-

bí početné diagnostické skupiny), ale přinést jednu metodu, jak pracovat se specifickou sku-

pinou dospělých amatérů. Součástí tohoto experimentu byla také metodická příručka a přilo-

žené cvičení na CD nosiči. Tyto práce jsou součástí přílohy. 

3.1 Předmět, cíl experimentu, vymezení hypotéz 

Předmětem experimentu se stalo ověření vlastního experimentálního intonačního postupu, 

který byl vytvořen pro speciální skupinu sborových zpěváků - amatérů.16 

Cílem experimentu bylo zjistit, zda dospělí amatéři mohou rozvíjet svou hudebnost na zákla-

dě intonačního a pěveckého výcviku. 

Vymezení hypotéz 

Pro vytvoření hypotézy je nutné vycházet z psychologické podstaty procesu výcviku intonace. 

Intonační dovednosti se utvářejí na základě rovnoměrného a kontinuálního rozvoje celkové 

hudebnosti. Především jde o schopnosti jako: hudební představivost, hudební paměť, tonální 

cítění, harmonické cítění a rytmické cítění. 

• Hypotéza 1: Systematickým intonačním výcvikem lze i u dospělých sborových 

zpěváků (amatérů) vypěstovat hudební představivost, hudební paměť, tonální cítění, 

harmonické cítění a rytmické cítění a tak docílit čistého vícehlasého zpěvu. 

Kromě psychologické determinace v procesu intonačního výcviku se jeví jako důležitý vliv 

kontinuální rozvoj pěvecké techniky. 

Dospělým amatérem rozumím takového zpěváka, který se rozhodl věnovat sborovému zpěvu, přestože se mu 
nikdy nevěnoval. Může to být úplný hudební diletant, často označovaný jako nezpěvák, popřípadě hudebně 
zaostalý jedinec, ale může to být také instrumentalista, který ovšem nikdy nebyl pěvecky rozvíjen. Společným 
rysem dospělých amatérů, se kterými jsem pracoval, je neznalost pěvecké techniky, neschopnost intonovat, 
nulová (případně elementární) znalost hudební teorie a bazální úroveň sborových dovedností. 
Na základě tohoto východiska jsem vytvořil nový metodický postup, který v sobě integruje jak psychologická 
východiska dospělých amatérů, tak počítá s jejich společenskou a estetickou motivací se kterou se přihlásili na 
obor sborový zpěv. 
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• Hypotéza 2: Rozvojem pěvecko-technických dovedností dojde ke zdokonalení 

sborového vokálního projevu. 

3.2 Průběh experimentálního vyučování 

Experimentu se zúčastnil sbor dospělých působící v Církevní Husitské ZUŠ Harmonie, o.p.s., 

která sídlí v Praze 6. Zdejší sbor je komorního obsazení. Aktuální počet členů fluktuoval 

v rozmezí 10 - 15 členů. Do sboru se hlásili zájemci, kteří byli přijati bez přijímacích zkou-

šek. Zároveň nebyla určena horní věková hranice. Sbor byl založen jako výukový předmět se 

svým výchovně vzdělávacím obsahem, plánem a osnovami. Žáci, kteří absolvovali předmět 

úspěšně, obdrželi platné vysvědčení. Přes to, že zřizovatelem ZUŠ je církev husitská, nebyl 

sbor zaměřen jen na interpretaci duchovní sborové literatury. 

Práce ve sboru započala školním rokem 2004 - 2005. Samotný experiment byl aplikován od 

druhého pololetí tohoto školního roku a celý následující školní rok 2005 - 2006. Od založení 

sboru k aplikaci experimentu tedy uběhlo jen 5 měsíců a sbor se tak nacházel na samotném 

počátku svého působení. Vyučovací osnovy a vytyčené cíle bylo nutno upravit (po stránce or-

ganizační i obsahové) tak, aby efekt experimentálního vyučování byl uskutečněn v co nej větší 

míře. 

Aplikace experimentálního vyučování se odehrávala na sborové zkoušce, sborových soustře-

děních, speciálních hodinách a vlastní domácí přípravě jednotlivých zpěváků. Organizace 

sborové zkoušky byla ponechána v základním rámci: 

1. Přivítání 10 min. 

2. Rozezpívání 30 min. 

3. Opakování 15 min. 

4. Nácvik 15 min. 

5. Organizační pauza 5 min. 

6. Zpěv již známého (popř. nácvik nové skladby) 15 min. 

Obsahová stránka byla upravena pro experimentální použití. V rámci rozezpívání docházelo 

k intonačnímu a pěveckému výcviku (viz. dále), nácvik skladeb byl postaven na základě into-

nační analýzy a v části organizační bylo možno se dotázat na nesrovnalosti, či neporozumění, 

ke kterému došlo při domácím samostudiu. Úprava obsahová se týkala také výstupního efektu 

sboru, jímž je veřejná prezentace (nejčastěji koncert) a s ním spojen výběr repertoáru. Ten byl 

nutně podřízen probírané problematice. Ze světové sborové literatury byly na základě vlast-
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nich zkušeností a konzultace s jinými sbormistry vybírány takové skladby, které musely splnit 

několik požadavků: 

• jednotlivé hlasy musí být samostatně vnitřně logické, 

• harmonie musí být jednoduchá, bez složitých spojů a jasně tonálně zakotvená, 

• hlasy se nesmí křížit, 

• metro-rytmické vztahy musí být jednoduché a pravidelné, 

• skladba musí být přijímána sborem jako významná a smysluplná, 

• hlasový rozsah jednotlivých partů nesmí překročit hlasové možnosti sboru. 

Z výčtu těchto požadavků vyvstává jako ideální výběr ze slohových období klasicismu, baro-

ka, pozdní renesance a romantismu. Z ostatních období je nutno důsledně přihlížet na výše 

jmenované parametry. I tato období totiž pro amatérské sbory mohou nabídnout několik skla-

deb. Byly vybrány tyto skladby (sbírky skladeb): 

A. Tučapský - vánoční koledy pro smíšený sbor a varhany 

A. Tučapský - Malovaná dolina pro SAB a capella 

Anonym - Alta Trinita Beata 

Vodňanský J. C. - Rorando coeli 

Arcadelt J. - II Bianco e dolce cigno 

Čajkovskij R I. - Otče náš 

Michna A-Vese l se nebes Královno 

Dvořák A. - Dyby byla kosa nabróšená 

Arcadelt J. - Ave Maria 

Krček Jaroslav - Jede sedlák do mlejna 

Arbeau T. - Belle qui tiens ma vie 

Desprez - Busson 

Brahms J. - Erlaube mir 

Janáček L. - Pán Bůh vám zaplať 

Brixi R X. - Oífertorium 

Na experimentální vyučování tak bylo každou sborovou zkoušku určeno minimálně 35 min. 

Metodickým východiskem celého experimentu se stal pracovní text „Minimum sborového 

zpěváka" určený k samostudiu. Samostudium a utvrzení osvojených dovedností prostřednic-

tvím sborových zkoušek se stalo základním předpokladem k sestavování úkolů obsažených v 

pracovním textu. K tomu účelu byla publikace opatřena CD s ukázkami a cvičeními, a to ve 
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formátu WAW i MP3. Zároveň byla tato práce uveřejněna ke sdílení na internetovém serveru 

CH ZUŠ Harmonie, o. p. s.17 

Podle požadavků sborových amatérských zpěváků musela být tato publikace uzpůsobena ke 

čtení, tedy vedena popularizační formou. Jednotlivé textové pasáže se dotýkaly všech témat, 

které u sborového zpěváka vyžadují určitou kvalitativní úroveň: intonační výcvik, rytmický 

výcvik, výcvik harmonického sluchu, hudební paměti, hudební teorie a výchova pěvecké 

techniky s přihlédnutím na aplikaci ve sborovém zpěvu. 

Místy obsahovaly pracovní texty i úkoly a cvičení, které jsem čerpal z několika publikací18 a 

jen v případě absence konkrétního cvičení jsem je vytvořil sám. 

3.3 Metodika experimentu 
Zjišťování údajů k vstupní diagnostice hudebnosti probíhalo kontinuálně během sborových 

zkoušek. Vzhledem k malé časové dotaci sborových zkoušek jsem se rozhodl pro postupné 

zjišťování údajů a ne pro speciální diagnostický test aplikovaný v jednom časovém sledu. Na 

každé sborové zkoušce jsem sledoval jednu kategorii (popř. dvě) ze souhrnu všech kategorií 

celkové vstupní diagnostiky19. Pružnost jednotlivých hudebních schopností je v dospělosti do 

jisté míry omezena, proto jsem si mohl takovýto postup dovolit. Etapa vstupní diagnostiky 

hudebnosti trvala cca 2 měsíce a během této doby nedošlo při stávající metodické práci k žád-

ným zlepšením celkové kvality sboru. Jen jednotlivě se vyskytovaly mírné kvalitativní změny 

u nezpěváků dané tím, že daný jedinec začal soustavně zdokonalovat své pěvecké dovednosti. 

Jednotliví členové sboru o mém záměru provádět vstupní diagnostiku zpočátku nevěděli. V 

procesu aplikace diagnostického dotazníku byly s projektem experimentálního vyučování se-

známeni. Do této diagnostiky se tak odráží také častá absence jednotlivých členů, u kterých 

jsem musel konkrétní kategorie diagnostikovat zpětně. Tak docházelo k diagnostice několika 

kategorií současně. 

Jako metodu zjišťování údajů k vstupní diagnostice jsem zvolil pozorování. To probíhalo ve 

dvou etapách sborové zkoušky. 

První etapa představovala aplikované pozorování v procesu rozezpívání, jako příprava sboru 

na pěvecký výkon a zároveň jako proces rozvíjení hudebnosti jedince ve skupinové práci. 

Druhá etapa bylo občasné pozorování v procesu nácviku sborového repertoáru. V obou eta-

17 www.zusharmonie.cz 
18 Kolář, Kofroň, Poš, Daniel 
19 Přidržuji se následné vlastní terminologie (mohu-li): Vstupní diagnostika v sobě zahrnuje několik bloků (např.: 
rodinné zázemí, sociální zázemí, celková hudebnost, motivická angažovanost, aj.), ty dále obsahují otázky 
ohledně diagnostických kategorií (např.: v bloku celkové hudebnosti jsou to otázky ohledně intonační, rytmické, 
Pěvecké aj. dovednosti). Výstupem témat jsou pak konkrétní odpovědi označovaně jako diagnostické údaje. 
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pách jde vhodně aplikovat také požadavek diagnostiky v individuálním přístupu. Komorní 

počet členů umožnil soustředit pozornost na jednu hlasovou skupinu, popřípadě na jednotlivce 

(bylo-li třeba potvrdit domněnku kvality konkrétního diagnostické kategorie). Jako doplněk 

informací jsem se rozhodl na závěr vstupní diagnostiky pro dotazník, který je soustředěn na 

motivační, socializační a charakterové vlastnosti členů, a dále pro rozhovor, který potvrzoval 

a doplňoval konkrétní diagnostické výstupy. 

Diagnostické výstupy jednotlivých kategorií vstupní diagnostiky jsem zaznamenával do pře-

dem připraveného zápisového archu (osobní diagnostický výstup). Pro zápis zjištěných údajů 

jsem použil pro dané kategorie standardní stupnici 1 - 5 (kde 5 představuje nej horší stav). 
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Osobní diagnostický výstup 

JMÉNO: 
VĚK: 

ZAŘAZENÍ: S Mz A T Br B 

1 .pěvecký postoj 
Zjištění kvality pěvecké připravenosti. Ta se skládá z psychické a fyzické složky, které jsou si vzájemně rovny a 
také propojeny. Správný pěvecký postoj je uvolněný, soustředěný a přirozený. 1) postoj bez chyby • 
2) postoj s mírnou chybou • 
3) postoj s více chybami • 
4) postoj nesoustředěný • 
5) fyziologie těla neumožňuje správný postoj • 

2.dechová opora 
Samotnému fyziologickému tvoření je účastno několik složek. Dech, poloha a nastavení hlasivek, poloha a nasta-
vení jazyka a práce s rezonančním prostorem. Dechovou oporou je myšleno energické centrum, které ovládá 
chvění hlasivek a koriguje intenzitu dechového napětí. Je ovládáno bránicí. 
1) opora přirozená • 
2) opora jen po uvědomění • 
3) opora jen u staccata • 
4) opora není • 
5) fyziologie neumožňuje správnou oporu • 

3.dechová ekonomie 
Schopnost práce s dechem podmiňuje správné dynamické pojetí a frázování hudební věty. Dechovou ekonomií se 
myslí umění šetřit s dechovou kapacitou na úkor kvality dynamiky a fráze. Ve sborovém pojetí také schopnost 
ovládat správnost a vhodnost nádechu. 
1) ovládá plně svou dechovou kapacitu • 
2) ovládá kapacitu, ale nevhodně se nadechuje • 
3) dílčí problémy s výdrží i nádechem • 
4) problémy s dechem vedou k zadýchání a únavě • 
5) fyziologická zábrana správné dechové ekonomie • 

4.dovednost opakovat jeden tón a udržet jeho výšku 
Kvalita pěvecké intonace je v součinnosti hudební představy a její hlasové realizace. Tento vztah je třeba vyzkou-
šet a cvičit nejprve na zpěvu jednoho tónu. Již zde mohou být patrné některé intonační nepřesnosti: distonování, 
detonování, ale i problematika udržet tón při opakování, aj. 
1) zpívá čistě • 
2) případné nepřesnosti sám analyzuje a opraví • 
3) případné nepřesnosti neanalyzuje a opraví až po upozornění • 
4) nápadné dlouhé hledání souznění • 
5) tón intonuje špatně a je přesvědčen o správnosti • 
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5. výslovnost 
Na artikulaci se podílí jazyk, rty, dechová opora a představa rezonančního prostoru. Při zpěvu rozlišujeme voká-
ly a konsonanty. Jejich zvuková vyváženost je základem pěveckého legata. 
1) výslovnost přirozená a vyrovnaná • 
2) výslovnost s mírným vybočením, ale přirozená • 
3) při zpěvu přehnaná snaha o výslovnost • 
4) při zpěvu není rozumět, ani po napomínání • 
5) fyziologicky neumožňuje správně vyslovovat • 

6.schopnost harmonického sluchu při vícehlasém zpěvu 
Sborový zpěvák musí svou melodii vnímat jako součást harmonického toku (ve smyslu horizontálního a vertikál-
ního vnímání) a toto harmonické pozadí musí analyzovat a svůj hlas v něm slyšet a přiřadit mu správnou funkci. 
1) i v harmonii zpívá čistě a odlišuje hlavní a doprovodnou melodii • 
2) v harmonii zpívá čistě ale nerozlišuje vnitřní a vnější polohu • 
3) zpívá nečistě v harmonickém doprovodu • 
4) „nechytá" se v harmonii • 
5) „nechytá" se a je přesvědčen o správnosti • 

7.rytmická přesnost 
Rytmus a intonace jsou metodicky podřízené složky. Kvalita intonace závisí na zvládnutí rytmického problému a 
kvalita rytmického zvládnutí závisí na intonační jistotě. Samotný rytmus je vnímán jako metrické cítění na pozadí 
pravidelné pulzace v časovém (tempovém) průběhu. 
1) rytmicky přesně reprodukuje zapsaný rytmický úkol • 
2) reprodukuje rytmus z not ale zrychluje, popř. zpomaluje • 
3) reprodukuje rytmus pouze imitací, ale přesně • 
4) reprodukce imitací a nepřesně • 
5) arytmické projevy • 

8.intonace z not (jako schopnost opakovat melodii) 
Sledujeme čistotu, rychlost a správnost intonace z not. Čistota určuje kvalitu výšky, rychlost určuje dobu za ja-
kou dojde ke správné intonaci a správnost určuje zda zpěvák reprodukuje skutečné tóny. 
1) intonuje z not čistě, přesně a rychle • 
2) intonuje z not čistě, ale přesně až po několikáté • 
3) intonuje jen základní obrys melodie, tonálně nezakotven • 
4) polohové posuny sleduje jen částečně, tonálně kolísá • 
5) neintonuje ale mluví: „mluvozpěv" • 

9.hudební paměť (jako schopnost udržet melodii) 
Udržuje pocitové představy slyšené i reprodukované melodie. 
1) melodii reprodukuje správně • 
2) melodii reprodukuje správně po krátkou dobu a pak zpívá jen obrysy melodie, přitom drží 
rytmus • 
3) melodii zpívá nepřesně jak po intonační, tak rytmické stránce, aleje tonálně ukotven • 
4) melodii zpívá intonačně, rytmicky a tonálně špatně • 
5) zpívá špatně a je přesvědčen o správnosti • 
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10.schopnost učit se 
Představuje míru flexibility vnitřních psychických pochodů, které jsou účastny při procesu osvojování nových 
poznatků, dovedností a znalostí. 
1) na nové reaguje flexibilně, osvojení probíhá rychle a trvale • 
2) na nové reaguje flexibilně, osvojení probíhá pomalu aleje trvalé • 
3) míra flexibility je malá, osvojení probíhá pomalu aleje trvalé • 
4) míra flexibility je malá, osvojení probíhá pomalu a je nutno neustále upevňovat • 
5) míra flexibility je malá, nedokáže přijmout nové informace • 

11 .hlasový rozsah 
Pěvecké školy určují hlasové rejstříky, které dělí škálu lidského hlasu na tři části. Škola bel canto uznává jen 
jeden rejstřík. Přikláníme se k pojetí bel canta, i když uznáváme existenci různých rejstříků. Každý hlas má dva 
rozsahy. Jeden, který je pěvecky použitelný a druhý, který je schopen hlas vytvořit, avšak nelze ho při zpěvu pou-
žít. 

nejhlubší hluboký vysoký nejvyšší 

12.hlasové chyby 
Mezi základní dělení pěveckých chyb patří detonování jako zpívání pod tónem, a distonování jako zpěv nad tó-
nem. Dále můžeme slyšet glissando či barevné deformace tónu (knedlík, hrudní tón, aj.) 
popis: 

13.patologické nálezy 
Vnější hlasové chyby jsou poruchy hlasu ve vývoji, poruchy hlasu způsobené organickým nálezem a neurodyna-
mické poruchy hlasu. 
popis: 

14.motivační atribut. 
Motivace aktivuje k výkonu. Je-li motivace uspokojena, přináší posílení vlastního cíle, není-li, pak oslabuje nebo 
mění cíle. Zjišťujeme, proč chtějí zpívat ve sboru. 
popis: 

o 
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Doplňující dotazník 

1. Jak dlouho jsi ve sboru? 

2. Proč jsi do sboru přišel? 

3. Jaké byli tvé dosavadní hudební znalosti a praktické dovednosti? 

4. Co ti dalo dosavadní působení ve sboru? 

5. Co se ti ve sboru nejvíce líbí - repertoár? 

6. Co nejméně? 

7. Máš dostatek volného času? 

8. Máš na své volnočasové aktivity dost času? 

9. Co si myslí tvá rodina o tvém sborovém působení? 

10. Zpívá se ti dobře ve tvé hlasové poloze? 

11. Myslíš, že rozezpívání je důležité, nebo se na zkoušce cítíš od počátku připravená? 

12. Máš dobrou paměť na písničky (melodie a slova)? 

13. Co by si ve sboru změnil a proč? 

14. Čeho chceš hudebně dosáhnout? 

15. Jak se ti líbí soustředění se sborem? 

16. Jak se ti líbí nehudební akce sboru v čase mimo zkoušek? 

17. Rozumíš si se všemi členy sboru? 

18. Je ve sboru demokratické, nebo hierarchické uspořádání? 

19. Je dirigent všímavý ke všem problémům? 

20. Kdo vybírá repertoár a jak? 

21. Co si myslíš o placení školného - je to motivace, nebo brzda? 

22. Kolik hodin týdně můžeš sboru věnovat? 

23. Proč je dnes tak malý (vnímáš-li, že je malý) 

24. Jak žiješ hudebně mimo sbor - co posloucháš za hudbu, hraješ na nástroj, chodíš na kon-

certy, aj.? 

o> 
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3.4 Vstupní diagnostika 
Diagnostika jednotlivých členů probíhala formou pozorování v prvním pololetí založení sbo-

ru. Po rozhodnutí provést na této skupině experimentální vyučování, byl již diagnosticky zjiš-

těn základní stav, na kterém bude experiment stavět. Celková pěvecko-intonační připravenost 

jednotlivých zpěváků se ukázala s různou kvalitativní úrovní. 

Jako výstup vstupní diagnostiky sloužil písemný doklad z osobního pozorování a dotazník, 

který byl doplněn osobním pohovorem (forma rozhovoru). 

Celým experimentálním vyučováním nakonec prošlo pouze 11 sboristů20. Jednotlivé členy 

popisuji postupně ve všech kategoriích. Pro anonymitu uvádím jen křestní jména. 

3.4.1 Vstupní pozorování 
Jiří 

Vzhledem k barvě hlasového rejstříku a poloze je zařazen v tenorové skupině, kde je oporou 

ostatním zpěvákům. Dosavadní zkušenosti ze hry na housle, čehož musel pro úraz zápěstí za-

nechat, zúročí nejen při výcviku intonace, ale i při výcviku rytmu a cítění hudební fráze. Ve 

sboru patří mezi nej lepší zpěváky. 

Jeho hudební prožívání a zápal pro věc mě inspirovaly k ustanovení Jirky na post vedoucího 

sboru. I přes náročné povolání architekta a jeho rodinné angažovanosti je jeho docházka jedna 

z nej lepších. Hudba pro něj v životě moc znamená a dovede si odepřít spousty věcí, aby mohl 

hudbu praktikovat. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Je uvolněný a přirozený. 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

c. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně přijatelné úrovni, avšak k dokonalému a 

rychlému osvojení melodie se potřebuje opřít o notový zápis. Případné nepřesnosti dovede 

sám analyzovat a opravit. 

20 Důvody k přerušení studia sborového zpěvu jsou různé. Uvádím základní přehled těch častých: mateřství, 
časová disponabilita (zvýšení pracovního výkonu v kariérní oblasti), migrace, nespokojenost s vedením sboru 
(repertoár, zaměření sboru, výchova pěvecká, aj.), společenská nespokojenost vnitř sboru. 
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d. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

e. Harmonický sluch 

Základní klasicko-harmonické změny cítí dobře a rychle se přizpůsobí. Problém je u 

harmonických změn atonálních a neobvyklých (např. chromaticko-terciová příbuznost). 

Nedovede rozlišit vnitřní vazby a stavbu akordu. 

f. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly si zapamatovává s mírnými obtížemi, pokud se nemůže opřít o notový zápis. 

g. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

h. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Novou 

melodii se učí rychle, potřebuje notový zápis. Je učenlivý, přijímá jakékoli změny. Kdyby měl 

v soukromí více času, mohl by být dobrým sborovým zpěvákem. 

i. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „A", horní hranice tón „dl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „G", horní tón „el". 

j. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Ve zpěvu Jiřího se projevují některé pěvecko-technické nedostatky, které jsou způsobeny 

chybnou dechovou technikou: především chybí posazení tónu do masky (převažuje tendence 

k nosní rezonanci), a přepětí ve vyšší hlasové poloze (neschopnost zřetelné artikulace) s 

tendencí zdvihání a zužování hrtanu. 

Alena 

Je manželka Jirky Z. Architektka momentálně na mateřské dovolené. Podobně jako Jirka je i 

Alena zapálená pro sborový život a její docházka je vzorová. Má zájem o dění ve sboru, podí-

lí se na choreografii, estetice vystupování, výběru skladeb a sestavení repertoáru na koncerty. 

Mluvní poloha a hlasový rozsah jí předurčuje do hlasové skupiny vyššího altu. 

Ve sboru je mluvčím se smyslem pro humor. Zpěvu ve sboru si velice váží, sama navrhla a 

vede kroniku sboru a pomáhá manželovi Jirkovi s organizačními záležitostmi sboru. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem, 

a. Pěvecký postoj 

89 



Diplomová práce Experiment 

Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 

Hudbu prožívá spontánně, dá se jí i strhnout, což je zřetelné v tělesném prožívání během zpě-

vu 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Projevují se u ní dílčí nedostatky v pojetí dechového rozvržení interpretace melodické fráze. 

Pěvecký projev je postižen nevhodnými nádechy. 

d. Imitace melodie 

Při nácviku skladby pomocí intonace se projevují časté intonační nepřesnosti (detonace, 

distonace), které je schopna opravit až po upozornění. Sama si jich často není vědoma. 

e. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Nerozlišuje vnitřní stavbu harmonického průběhu a funkci jednotlivých akordů. Při zpěvu 

s doprovodem harmonii nevnímá a intonačně se neudrží v dané tónině. Často tento stav sama 

neanalyzuje. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly interpretuje pouze imitační formou, ovšem dopouští se při ní zpočátku čas-

tých chyb. Opakováním si ale rytmický problém osvojuje. 

h. Zpěv z listu 

Nezná noty, aleje schopna interpretovat melodický obrys. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Je učenlivá, nové věci přijímá a rychle je vstřebává. Schopnost učit se a přijmout nové je fle-

xibilní a pružné kvality. Uchování v paměti je podmíněno častým opakováním, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „a", horní hranice tón „c2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „as", horní tón „d2". 

Dovede zpívat i vysoké tóny, avšak s tlakem - má tendenci přetahovat hrudní rejstřík do vyš-

ších poloh, a tak často detonuje. 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Zpívá v mluvní poloze s příznaky detonace. I v okrajových hlubokých a vysokých polohách 

se projevují jisté pěvecko-technické odchylky: ve vyšší poloze vytahuje bradu, dochází k zú-

žení nadhrtanové trubice a fixaci hrtanu, v nízké poloze má tendenci předklánět hlavu a tla-
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kem tak omezovat volnou činnost hltanových svalů. Dokud si není svou intonací jistá, zpívá 

potichu. 

Jana 

Její dvě děti chodí do ZUŠ Harmonie na klavír a flétnu. Do sboru chodí od počátku jeho vzni-

ku také se svým manželem Jaroslavem. Jana mluví potichu vysokým hlasem. Její mluvní po-

loha by ji přiřadila do hlasové skupiny sopránu, ale hlasový rozsah ji předurčuje do vyššího 

altu s výhledem na přeřazení do spodního sopránu. 

Její pracovní vytížení (pracuje jako lékařka) ji nedovoluje stoprocentní účast na zkouškách, 

ale vždy, když může, tak je přítomna. 

Jeho účast ve sboru je motivována společenským zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 

Hudbu prožívá spontánně, dá se jí i strhnout, což je zřetelné v tělesném prožívání během zpě-

vu 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Projevují se u ní dílčí nedostatky v pojetí dechového rozvržení interpretace melodické fráze. 

Pěvecký projev je postižen nevhodnými nádechy. 

d. Imitace melodie 

Při nácviku skladby pomocí intonace se projevují časté intonační nepřesnosti (detonace, 

distonace), které je schopna opravit až po upozornění. Sama si jich často není vědoma. Její 

intonační projev je nejistý s časnými glisandy. Při nácviku nové skladby se často dlouho učí 

svůj part, nutně potřebuje oporu v dobře zpívajícím zpěvákovi. 

e. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Nerozlišuje vnitřní stavbu harmonického průběhu a funkci jednotlivých akordů. Při zpěvu 

s doprovodem harmonii nevnímá a intonačně se neudrží v dané tónině. Tento stav ale sama 

analyzuje a vnímá jako chybu. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly interpretuje pouze imitační formou, ovšem dopouští se při ní zpočátku čas-

tých chyb. Opakováním si ale rytmický problém osvojuje, 

a. Zpěv z listu 
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Nácvik skladby pomocí intonace je charakterizován velkou nepřesností při zpěvu intervalo-

vých skoků a tonálním neukotvením. 

h. Hudební paměť a schopnost učit se 

Je učenlivá, nové věci přijímá a rychle je vstřebává. Schopnost učit se a přijmout nové je fle-

xibilní a pružné kvality. Uchování v paměti je podmíněno častým opakováním. 

i. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „a", horní hranice tón „h2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „as", horní tón „d2". 

j. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Zpívá v mluvní poloze s příznaky detonace. I v okrajových hlubokých a vysokých polohách 

se projevují jisté pěvecko-technické odchylky: ve vyšší poloze vytahuje bradu, dochází k zú-

žení nadhrtanové trubice a fixaci hrtanu, v nízké poloze má tendenci předklánět hlavu a tla-

kem tak omezovat volnou činnost hltanových svalů. Dokud si není svou intonací jistá, zpívá 

potichu. 

Jaroslav 

Je manželem Jany. Trpí poruchou pamětní činnosti mozku, která byla zapříčiněna mozkovou 

mrtvicí. Před tímto zásahem byl Jaroslav dobrý muzikant a pracoval jako psychoterapeut. Ny-

ní je s trvalými následky v úplném invalidním důchodu a trpí těžkou poruchou schopnosti za-

pamatovat si události, stavy, údaje, dovednosti. Pamětní pochody jeho mozkové činnosti jsou 

porušeny. Jeho stav se toho času zdá stabilizovaný. 

Hudebně se Jaroslav projevuje jako totální nezpěvák s prvky amuzie. Nevnímá melodické, ani 

harmonické cítění toku hudby. Rytmus zvládá jen po dlouhém nácviku, podobně jako melodii. 

Naučit Jaroslava jeho part je dlouhý a systematický úkol. Nicméně po této dlouhé přípravě a 

s pomocí vedoucího hlasuje schopen podat pěvecký výkon. Jaroslav neumí číst noty a tak 

veškerá intonace je vyučována formou imitace. Všechny hudební schopnosti jsou dle mého 

názoru kvalitativně stále pružné, ale absence paměťových pochodů znemožňuje jejich rozvoj. 

Z pohledu hudební psychologie dokazuje Jaroslav to, že při rozvoji celkové hudebnosti jsou si 

jednotlivé složky hudebnosti rovnocenné a komplexně provázané. Chybí-li jedna z nich, po-

případě je-li oslabena, je omezen také celkový růst hudebnosti. 

Hlasové problémy jsou u Jaroslava zřejmé. Špatná výslovnost, časnost glisand, nejistota 

v dynamické struktuře fráze, absence dechové opory a forzní nesení hlasu. V počátečním in-

tonačním nácviku skladby je zřetelný jen zpěv na jednom tónu, popřípadě hlasový neklid. 

Jaroslavovi jsem doporučil individuální vzdělání, kde systematická práce s pedagogem před-

stavuje činnost, která na Jaroslava působí s účinky muzikoterapie. Přesto jsem Jaroslavovi 
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nezakázal navštěvovat sbor, protože pro něj představuje nedílnou součástí jeho programu. 

Delší odloučení od sborového života nesl Jaroslav jako zklamání. Sbor mu nabízí pocit důle-

žitosti a pracovní činnosti, která se odráží v jeho pojetí smyslu života. 

Pro jeho diagnózu jsem Jaroslava určil do basové pozice s určením spodního basu 

a podmínkou slabého zpěvu. 

Mirek 

Patří mezi nej mladší členy sboru. Pro něj sbor představuje povinný předmět, jelikož se přihlá-

sil na obor sólový zpěv21. Mirek ale tuto povinnost nebere jako negativní, ale kladnou součást 

studijních povinností. Svůj hlas rozvíjí v barytonové poloze, proto je zařezen (po domluvě s 

pedagogem sólového zpěvu) do vyšší basové polohy. Je určen jako vedoucí hlasové skupiny 

basu. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 

Hudbu prožívá spontánně, dá se jí i strhnout, což je zřetelné v tělesném prožívání během zpě-

vu 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Dovede rozvrhnout dechový průběh melodické fráze, ovšem nevšímá si vztahu mezi slovem a 

melodií. Často se nevhodně nadechuje uprostřed slova. 

d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně přijatelné úrovni, avšak k dokonalému a rych-

lému osvojení melodie se potřebuje opřít o notový zápis. Případné nepřesnosti dovede sám 

analyzovat a opravit. 

e. Pěvecká artikulace 

Problémem je světlý vokál „e" a celková nevyrovnanost vokálů. 

f. Harmonický sluch 

Základní klasicko-harmonické změny cítí dobře a rychle se přizpůsobí. Problém je u harmo-

nických změn atonálních a neobvyklých (např. chromaticko-terciová příbuznost). Nedovede 

rozlišit vnitřní vazby a stavbu akordu. 

g. Rytmické schopnosti 

21 Učební plán sólového zpěvu pro základní umělecké školy nařizuje pro dospělé zřizovat předmět sborového 
zpěvu s dotací jedné hodiny. 

93 



Diplomová práce Experiment 

Rytmické úkoly si zapamatovává s mírnými obtížemi, pokud se nemůže opřít o notový zápis. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Novou me-

lodii se učí rychle, potřebuje notový zápis. Je učenlivý, přijímá jakékoli změny. Kdyby měl 

v soukromí více času, mohl by být dobrým sborovým zpěvákem. 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „A", horní hranice tón „h". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „G", horní tón „cl". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Kromě nedostatku v pěvecké artikulaci se projevuje také rejstříková nevyváženost v přechodu 

mezi rejstříky. Zpívá v mluvní poloze s příznaky detonace. Ve vyšší poloze vytahuje bradu, 

dochází k zúžení nadhrtanové trubice a fixaci hrtanu, v nízké poloze má tendenci předklánět 

hlavu a tlakem tak omezovat volnou činnost hrtanových svalů. 

Kateřina 

Je Mirkova manželka. Povoláním je učitelka 1. stupně a její hlasový projev je proto, 

s akceptací dosavadní pěvecké praxe, velice kultivovaný. 

Do sboru chodí z povinnosti jejího obou sólového zpěvu, podobně jako Mirek. Její pedago-

gické pracovní nasazení je pro sbor mírným zpomalením, protože je nejzkušenější zpěvačka 

sboru a blokové absence na zkouškách znamenají disfunkci sopránové skupiny. Je vedoucí 

hlasové skupiny sorpánů. 

Má krásnou kulatou a svěží barvu vrchního ženského hlasu a to jak v mluvní poloze, tak i ve 

zpěvní. Je určena jako vedoucí hlasové skupiny sopránu. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Je uvolněný a přirozený. 

b. Dechová opora 

V pěvecké technice staccata dovede uplatnit oporu, avšak u ostatních technik ji opouští. 

c. Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 
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d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace ovládá výborně. I složité intonační problémy je schopna si osvo-

jit dostatečně rychle. 

e. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Základní klasicko-harmonické změny cítí dobře a rychle se přizpůsobí. Rozlišuje vnitřní vaz-

bu akordů v harmonickém průběhu a dovede analyzovat stavbu základních akordů. Při zpěvu 

s doprovodem zpívá čistě. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmický nácvik skladby dovede pomocí analýzy notografického záznamu, ovšem projevuje 

se u ní zrychlování a zpomalování na delší časové ose. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Novou me-

lodii se učí rychle, potřebuje notový zápis. Je učenlivá, přijímá jakékoli změny, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „cl", horní hranice tón „d2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „h", horní tón „e2". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Při přechodu ze střední polohy do horní je mírně slyšitelná změna barvy hlasu. 

Viola 

Má vynikající hudební cítění, projevující se hlavně v pochopení obsahu, který vede její hu-

dební frázování. Její hlubší mluvní poloha ji předurčuje pro alt. 

Nevýhodou pro Violu je její práce která představuje neustálou hlasovou zátěž. Je tlumočnicí a 

průvodkyní japonských turistů. Její děti navštěvují hudební obory na ZUŠ a na sborovou 

zkoušku sboru chodí často také její dcera. 

Jeho účast ve sboru je motivována společenským zážitkem, 

a. Pěvecký postoj 
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Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 

Hudbu prožívá spontánně, dá se j í i strhnout, což je zřetelné v tělesném prožívání během zpě-

vu 

b. Dechová opora 

V pěvecké technice staccata dovede uplatnit oporu, avšak u ostatních technik ji opouští. 

c. Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně přijatelné úrovni, avšak k dokonalému a rych-

lému osvojení melodie se potřebuje opřít o notový zápis. Případné nepřesnosti dovede sama 

analyzovat a opravit. 

e. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Základní klasicko-harmonické změny cítí dobře a rychle se přizpůsobí. Problém j e u harmo-

nických změn atonálních a neobvyklých (např. chromaticko-terciová příbuznost). Nedovede 

rozlišit vnitřní vazby a stavbu akordu. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly si zapamatovává s mírnými obtížemi, pokud se nemůže opřít o notový zápis. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Novou me-

lodii se učí rychle, potřebuje notový zápis. Je učenlivá, přijímá jakékoli změny, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „g", horní hranice tón „al". 

Horní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „c2". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Hlasově má hlubší barevný alt, ale poznamenaný mluvní polohou. Viola nedovede navodit 

správnou oporu na dechu a rezonanci v horních rezonátorech. Její hlas se tak rychle unaví. 

Tento stav někdy dlouhodobě přetrvává. 

96 



Diplomová práce Experiment 

Hynek 

Přišel do sboru jako jeden z posledních. Sbor a ZUŠ mu doporučili Alena a Jirka, když se na 

ně obrátil s prosbou o hudební rozvíjení jeho dětí. Na ZUŠ chodí do hudebního oboru jeho 

syn. 

Hynek se původně cítil na vysoké hlasy, ale po čase se sám přesunul do vyšší basové skupiny. 

Jeho mluvní poloha je spíše vyšší. 

Hynek je na zkouškách velice trpělivý a učenlivý. Je sebekritický ke svému výkonu a zajímá 

se o kroky jak se zlepšit. Nový part se učí poměrně pomalu. Má velice malou pěveckou praxi. 

Sám hraje na flétnu a ovládá základy hry na klavír. Je pečlivý, systematický a trpělivý. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Lze diagnostikovat odlišnosti od vhodného pěveckého postoje. Především strnulost krčních a 

mimických obličejových svalů. Neschopnost udržet tělesné uvolnění po celou dobu fonace. Je 

vidět časté stoupání a klesání brady. 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Projevují se u něj dílčí nedostatky v pojetí dechového rozvržení interpretace melodické fráze. 

Pěvecký projev je postižen nevhodnými nádechy. 

d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně na nižší úrovni. Melodii se učí dlouho, je si 

nejistý, nevnímá tonální vztahy. Melodie je postižena častými glissandy. Sám tyto chyby vní-

má a analyzuje, ovšem nedovede je okamžitě napravit. K tomu potřebuje dostatek času. 

e. Pěvecká artikulace 

Jeho přehnaná snaha o výslovnost vede ke komickému vyznění. Jako druhý extrém představu-

je nesrozumitelnost, až mumlání. 

f. Harmonický sluch 

Nerozlišuje vnitřní stavbu harmonického průběhu a funkci jednotlivých akordů. Při zpěvu 

s doprovodem harmonii nevnímá a intonačně se neudrží v dané tónině. Často tento stav sám 

neanalyzuje. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly interpretuje pouze imitační formou, ovšem dopouští se při ní zpočátku čas-

tých chyb. Opakováním si ale rytmický problém osvojuje. 

h. Zpěv z listu 
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Nácvik skladby pomocí intonace je charakterizován velkou nepřesností při zpěvu intervalo-

vých skoků a tonálním neukotvením. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá zdlouhavě a je doprovázeno melodickým hledáním. Tento stav je 

zapříčiněn nedokonalou etapou v procesu pěveckého začátku - představa tónu. Je učenlivý, 

přijímá jakékoli změny a trvale ši je osvojuje, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „A", horní hranice tón „cl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „G", horní tón „el". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Ve zpěvu Hynka se projevují některé pěvecko-technické nedostatky, které jsou způsobeny 

chybnou dechovou technikou: především chybí posazení tónu do masky (převažuje tendence 

k nosní rezonanci), a přepětí ve vyšší hlasové poloze (neschopnost zřetelné artikulace) s ten-

dencí zdvihání a zužování hrtanu. Častým slyšitelným projevem je nosní, až knedlíkový tón. 

Dana 

Přišla do sboru společně s Janou a také s ní byla zařazena do altové polohy, což ji vyhovuje 

pro její hlasový rozsah i barevné rozpětí jejího hlasu. 

Hana patří k méně zkušeným sborovým zpěvákům. Při nácviku je cílevědomá a sebekritická. 

Zpěv jí baví. Její dcera chodí na hudební obor do stejné ZUŠ. 

Je trpělivá a podílí se na dotváření klimatu sboru. 

Jeho účast ve sboru je motivována společenským zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 

Hudbu prožívá spontánně, dá se j í i strhnout, což je zřetelné v tělesném prožívání během zpě-

vu. 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Projevují se u ní dílčí nedostatky v pojetí dechového rozvržení interpretace melodické fráze. 

Pěvecký projev je postižen nevhodnými nádechy. 

d. Imitace melodie 

Při nácviku skladby pomocí intonace se projevují časté intonační nepřesnosti (detonace, 

distonace), které je schopna opravit až po upozornění. Sama si jich často není vědoma. 

e. Pěvecká artikulace 
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Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Nerozlišuje vnitřní stavbu harmonického průběhu a funkci jednotlivých akordů. Při zpěvu 

s doprovodem harmonii nevnímá a intonačně se neudrží v dané tónině. Tento stav ale sama 

analyzuje a vnímá jako chybu. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly interpretuje pouze imitační formou, ovšem dopouští se při ní zpočátku čas-

tých chyb. Opakováním si ale rytmický problém osvojuje. 

h. Zpěv z listu 

Nácvik skladby pomocí intonace je charakterizován velkou nepřesností při zpěvu intervalo-

vých skoků a tonálním neukotvením. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pomalu a je nutněji často opakovat. Týká se to především into-

načně-rytmického nácviku, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „cl", horní hranice tón „hl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „a", horní tón „c2" 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Převládá nazální vyznění hlasu a forzní nasazení tónu. 
v 

Štěpánka 

Je nejnovějším členem sboru. Podobně jako ostatní nekmenoví členové sboru také Štěpánku 

do sboru přivedli přátelé, kteří již zpívají. Štěpánka je sborově zkušená, již zpívala ve dvou 

kostelních sborech, ale jak sama říká, neuspokojoval ji plně repertoár, který byl vzhledem 

k zaměření liturgického sboru přiliž jednostranný. Konkrétně ji již omrzelo zpívat díla období 

renesance a ranného baroka. 

V rodinném prostředí je hudebně ovlivňována a podporována svým manželem, který je ve-

doucím smyčcového poloprofesionálního uskupení. Pro Štěpánku je velkou motivací sociální 

styk na pozadí hudebního provozování. 

Vzhledem k dosavadním pěveckým zkušenostem a hlasovému rozsahu byla přidělena Štěpán-

ka do hlasové skupiny sopránu. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Je uvolněný a přirozený. 

b. Dechová opora 
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Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně přijatelné úrovni, avšak k dokonalému a rych-

lému osvojení melodie se potřebuje opřít o notový zápis. Případné nepřesnosti dovede sama 

analyzovat a opravit. 

e. Pěvecká artikulace 

Artikulace ve střední poloze je bez vážných chyb. 

f. Harmonický sluch 

Základní klasicko-harmonické změny cítí dobře a rychle se přizpůsobí. Rozlišuje vnitřní vaz-

bu akordů v harmonickém průběhu a dovede analyzovat stavbu základních akordů. Při zpěvu 

s doprovodem zpívá čistě. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmický nácvik skladby dovede pomocí analýzy notografického záznamu, ovšem projevuje 

se u ní zrychlování a zpomalování na delší časové ose. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Novou me-

lodii se učí rychle, potřebuje notový zápis. Je učenlivá, přijímá jakékoli změny, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „cl", horní hranice tón „d2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „a", horní tón „e2". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Zpívá v mluvní poloze čistě, avšak v okrajových hlubokých a vysokých polohách se projevují 

jisté pěvecko-technické odchylky: ve vyšší poloze vytahuje bradu, dochází k zúžení nadhrta-

nové trubice a fixaci hrtanu, v nízké poloze má tendenci předklánět hlavu a tlakem tak ome-

zovat volnou činnost hrtanových svalů. Dokud si není svou intonací jistá, zpívá potichu. 

Slávek 
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Podobně jako Štěpánka, zastupuje etapu přechodu mezi střední a starší dospělosti. Vydal se 

právě v tomto věku na studia hudby, konkrétně hry na violoncello. Jako doplněk jeho studia 

chodí dobrovolně do sboru, kde vykazuje pozvolný růst jak celkové hudebnosti, tak konkrét-

ních hudebně-pěveckých dovednosti. Přesto je zřetelná absence dosavadního sborového a pě-

veckého vzdělání. 

Pěvecky ustálený hlas s převahou hrudní rezonance, mluvní poloha hlasu a hlasový rozsah, jej 

předurčil do basové skupiny středního rozsahu. Slávek i je vědom, že je zpěvák začátečník. 

Jeho účast ve sboru je motivována uměleckým zážitkem. 

a. Pěvecký postoj 

Lze diagnostikovat odlišnosti od vhodného pěveckého postoje. Především strnulost krčních a 

mimických obličejových svalů. Neschopnost udržet tělesné uvolnění po celou dobu fonace. Je 

vidět časté stoupání a klesání brady. 

b. Dechová opora 

Pěvecký projev je charakterizován absencí dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 

Projevují se u něj dílčí nedostatky v pojetí dechového rozvržení interpretace melodické fráze. 

Pěvecký projev je postižen nevhodnými nádechy. 

d. Imitace melodie 

Nácvik písně formou imitace je na kvalitativně na nižší úrovni. Melodii se učí dlouho, je si 

nejistý, nevnímá tonální vztahy. Melodie je postižena častými glissandy. Sám tyto chyby vní-

má a analyzuje, ovšem nedovede je okamžitě napravit. K tomu potřebuje dostatek času. 

e. Pěvecká artikulace 

Problémem je nesrozumitelnost při pěveckém provedení, která by se dala přirovnat 

k mumlání. 

f. Harmonický sluch 

Nerozlišuje vnitřní stavbu harmonického průběhu a funkci jednotlivých akordů. Při zpěvu 

s doprovodem harmonii nevnímá a intonačně se neudrží v dané tónině. Často tento stav sám 

neanalyzuje. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmické úkoly interpretuje pouze imitační formou, ovšem dopouští se při ní zpočátku čas-

tých chyb. Opakováním si ale rytmický problém osvojuje. 

h. Zpěv z listu 

Nácvik skladby pomocí intonace je charakterizován velkou nepřesností při zpěvu intervalo-

vých skoků a tonálním neukotvením. 
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i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá zdlouhavě a je doprovázeno melodickým hledáním. Tento jev je 

zapříčiněn stavem jeho psychických a fyzických dispozic daných osobnostním rozvojem. 

I přes svůj pěvecky pokročilý věk je učenlivý, přijímá jakékoli změny a v delším časovém 

úseku si je trvale osvojuje, 

j. Hlasový rozsah 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „g", horní hranice tón „cl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „E", horní tón „dl". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Ve zpěvu Slávka se projevují některé pěvecko-technické nedostatky, které jsou způsobeny 

chybnou dechovou technikou: především chybí posazení tónu do masky (převažuje tendence 

k nosní rezonanci), a přepětí ve vyšší hlasové poloze (neschopnost zřetelné artikulace) s ten-

dencí zdvihání a zužování hrtanu. 

3.4.2 Grafické vyhodnocení celkové vstupní diagnostiky 

Popis tabulky: diagnostické kategorie jsou uvedeny v řádcích (a - j). Každému účastníkovi je 

v dané kategorii přiřazen počet bodů reprezentující míru rozvoje. Malé číslo (1) značí dobrou 

připravenost a velké číslo žádnou připravenost (5). Ve spodní části tabulky je uveden celkový 

součet bodů. Výsledné rozdělení škály celkového hodnocení pro amatérské dospělé sbory by 

mohlo být následující: 

1. 10 -14 bodů mají zpěváci výborně připravení (přitom nesmí u žádné kategorie obdržet 

více než dva body); 

2. 15 - 20 bodů mají zpěváci dobře připravení; 

3. 2 1 - 3 0 bodů mají zpěváci dostatečně připravení; 

4. 31 - 40 bodů obdrží zpěváci nedostatečně připravení, ale s možností dalšího rozvoje; 

5. 41 - 50 bodů obdrží zpěváci nedostatečně připravení a s obtížně překonatelnou pře-

kážkou pro další hudební rozvoj. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vék 43 40 43 58 25 26 46 43 50 54 41 
Hlasové zařazení T A A B B S A A S B B 

a Pěvecký postoj 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 
b Dechová opora 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
c Dechová ekonomie 1 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 
d Imitace melodie 2 3 3 5 2 1 2 3 2 4 4 
e Pěvecká artikulace 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 3 
f Harmonický sluch 2 4 3 5 2 1 2 3 1 4 4 

q 
Rytmické schop-
nosti 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 

h Zpěv z listu 2 3 4 4 2 2 2 4 2 4 4 
i Hudební paměť 1 2 2 5 1 1 1 3 1 3 3 
i Schopnost učit se 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 

Celkové hodnocení 18 27 26 42 21 14 18 28 16 33 33 

Evaluace celkové hudební připravenosti: z této škály nám vyvstane kvalitativní rozdělení sbo-

ru do pěti kategorií, přičemž první kategorie je neobsazená. Zpěváci zařazení v kategorii dob-

ří, jsou čtyři. Mezi dostatečně připravené zpěváky jsou zařazeni také čtyři. V kategorii nedo-

statečně připravených zpěváků s absencí závažné překážky k dalšímu rozvoji, jsou zařazeni 

dva zpěváci. Pouze jeden zpěvák je zařazen do kategorie nedostatečně připravených zpěváků 

s výskytem vážné překážky omezující další hudební vývoj. 

Toto rozdělení a následná evaluace dokazují variabilitu hudební připravenosti jednotlivých 

zpěváků. 
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k I m n 
Hlasový roz- . . Hlasové poru- . . .. 

' Hlasové vady H Motivace 

1 Jiří Z. G A d1 e1 rejstříková nevyváže-
nost - umělecká 

2 Alena 2. as a c2 d2 rejstříková nevyváže-
nost - umělecká 

3 Jana F. as a h2 d2 rejstříková nevyváže-
nost - společenská 

4 Jaroslav F. C1 E C1 

rejstříková nevyváže-
nost 

tlačený tón 
hrdelní tón 

odchylky intonace 
najíždění na tón 

disfunkce propri-
ocepční aferen-

tace 
společenská 

5 Mirek B. G A h c1 rejstříková nevyváže-
nost - umělecká 

6 Kateřina B. h C1 d2 e2 rejstříková nevyváže-
nost - umělecká 

7 Viola B. g ai c2 
rejstříková nevyváže-

nost 
ztížený začátek 

podezření na 
hlasový uzlíček společenská 

8 Dana E. a C1 h1 c2 rejstříková nevyváže-
nost - společenská 

9 Štěpánka a c1 d2 e2 rejstříková nevyváže-
nost - umělecká 

10 Slávek E g c1 d1 

rejstříková nevyváže-
nost 

tlačený tón 
hrdelní tón 

najíždění na tón 

- umělecká 

11 Hynek K. G A c1 e1 

rejstříková nevyváže-
nost 

tlačený tón hrdelní tón 
najíždění na tón 

- umělecká 

Popis tabulky: diagnostické kategorie jsou uvedeny ve sloupcích (k - n). Diagnostické údaje 

jsou pro jednotlivé účastníky uvedeny písemnou formou. 

Evaluace kategorie hlasového rozsahu: v porovnání s klasifikací hlasových rozsahů, jak podá-

vá např. O. Lacina (1986, s.51) vyvstává, že spodní hranici hlasového rozsahu většinou všich-

ni zpěváci pokryjí a někteří dokonce překročí, ovšem horní již ne. Horní hranice je snížena v 

průměru o kvartu níže. Na tomto místě připomínám důležitost výběru sborového repertoáru, 

který jsem byl nucen vyhledat podle výše zmíněných údajů. 

Evaluace kategorie hlasových vad: u všech zpěváků byla diagnostikována hlasová vada týka-

jící se rejstříkové nevyváženosti. Používání špatné pěvecké techniky bylo u některých zpěvá-

ků diagnostikováno i v jiných projevech chybného přednesu, zvláště najíždění na tón, tlačený 

a hrdelní tón. 

Evaluace kategorie hlasových poruch: pouze u Jaroslava byla diagnostikována porucha zapří-

činěná špatnou funkcí centrální nervové soustavy. U Violy jsem měl podezření na hlasový uz-
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líček, čemuž napovídalo také to, že hlasový projev byl ve svém začátku ztížený a samotný 

pocit zpěvačky ze zpěvu byl namáhavý, bolestivý a unavující. Doporučil jsem navštívit foni-

atrické vyšetření a zpívat lehce. 

Evaluace diagnostiky motivace: sbor byl z větší části pro sborové aktivity motivován umělec-

kým výkonem, z malé části společenským. V takto početném komorním obsazení tento zdán-

livě zanedbatelný rozdíl motivačních atributů se nakonec ukázal jako stěžejní důvod pro cel-

kový rozpad sboru. 

Evaluace vztahu kategorie hudební připravenosti a motivačního atributu: ukázalo se, že kvali-

ta hudební připravenosti jednotlivých zpěváků nemá společné vyústění v motivačním atributu 

pro sborovou činnost. Potřeba sborové činnosti není u jednotlivých členů konstruována na 

základě uvědomění kvality jejich hudebního vývoje. Myslím si, že hlavním impulsem pro 

rozhodnutí aktivně působit ve sboru, je u dospělých jedinců jejich touha po obohacování živo-

ta o nové aktivity a nové zájmy (viz. kap. „hudební vývoj dospělého člověka). 

3.5 Konstrukce metodiky experimentálního vyučování 
Metodický plán a postup jsem se sborem v procesu diagnostiky hromadně konzultoval. Sbor 

s dalším rozvojem své hudebnosti prostřednictvím experimentálního vyučování souhlasil, ale 

ukázaly se základní nerovnosti v motivaci sborové angažovanosti. Jedna skupina byla moti-

vována uměleckým výkonem (zpěváci převážně zkušení) a druhá uspokojením sociálních po-

třeb (zpěváci převážně méně zdatní). Jelikož byla početní převaha první skupiny, rozhodl 

jsem se experimentální vyučování provést i s rizikem nenaplnění potřeb druhé skupiny. 

3.5.1 Východiska metodiky 

Při konstrukci metody bylo nutné dbát na několik aspektů, které mohly proces zdokonalení 

celkové hudebnosti ovlivnit: 

l.Ve sboru se vyskytují hudebně rozvinuté osobnosti a hudebně nerozvinuté osobnosti. Vy-

vstává tedy otázka, zda je možné vytvořit jednotnou metodu pro tak variabilní skupinu. Došel 

jsem ke třem verzím. 

1. První verze vypracování metodického plánu privileguje méně zdatné zpěváky s tím, že 

ti více zdatní budou do experimentálního vyučování postupně začleňováni, jakmile program 

dosáhne jejich úrovně. 

Výhodou tohoto postupu je plynulost výchovně vzdělávacího procesu, kdy nevyvíjí zvláštní 

požadavky na začínající zpěváky, a ti zkušení se postupně zapojují, jakmile zjistí, že momen-

tální stav programu se shoduje s jejich mírou kvality rozvoje hudebnosti. 
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Nevýhoda tkví v upřednostňování pěvecky slabších zpěváků před pěvecky zdatnými. Těm je 

na sborové zkoušce věnována malá pozornost. Z počátku experimentálního vyučování se bude 

metodika soustředit jen na méně zkušené, a vyspělí zpěváci tak budou časově diskriminováni. 

2. Druhá verze představuje soustředění na zkušené zpěváky. Kontinuálně poběží dva 

programy, jeden se zkušenými zpěváky a druhý s méně zkušenými, přitom ti méně zkušení 

budou svůj program podřizovat zkušeným. Většinou tak, že budou muset svůj rozvoj urychlit 

a dosáhnout tak alespoň v obryse základních parametrů zkušených zpěváků. Se zkušenými 

zpěváky dojde pak k prohlubujícímu opakování dosavadního vývoje. 

U zkušených zpěváků vytváříme metodiku, která se opírá o cyklické snování (uspořádání) 

učiva a u méně zdatných zpěváků pak mluvíme o lineárním uspořádání učiva. 

Výhody tohoto pojetí spočívají v rovnoprávnosti časových dispozic. Zároveň je možné 

v brzké době dosáhnout jednotného vývojového stupně, od kterého pak budou obě skupiny 

postupovat spolu. 

Nevýhoda se jeví v kvalitě výchovně vzdělávacího procesu. Zatímco u první skupiny budeme 

vývoj záměrně urychlovat a podřizovat jej tak druhé vyspělé skupině, u ní pak budeme vývoj 

jistý čas kontinuálně brzdit tím, že budeme zdokonalovat dosavadní vývojový postup formou 

prohlubujícího opakování učiva. 

3. Třetí verze představuje kompromis obou předcházejících variant. Určuje střední míru 

vývoje, od které se bude začínat. 

Výhoda je postavena na rovnoprávném přístupu k vývoji obou skupin. Základní nerovnosti, 

pramenící převážně z méně náročného studia u pěvecky zdatných zpěváků, se vyrovnají 

v individuálním přístupu sbormistra. 

Nevýhoda je zřejmá, nedojde ke společné činnosti, která bude rozdrobena spoustou individu-

álních činností. Další nevýhodou je vysoká časová dotace sbormistrovy přípravy na vyučová-

ní. 

Do sborového zpěvu se angažují lidé různých profesí, a tedy různých názorů na pojem volné-

ho času. Sborová činnost nesmí narušovat především jejich rodinné zájmy (povinnosti) a ne-

měla by narušovat jejich pracovní proces. 

Při konstrukci metody tedy vycházíme z malé časové dotace, kterou mohou jednotliví zpěváci 

experimentálnímu vyučování věnovat jak ve fázi vlastní přípravy, tak ve fázi společné výuky. 

Ne všichni amatérští dospělí zpěváci mají vytvořeno vhodné sociální prostředí, které zaručuje 

kvalitní podmínky jejich osobního rozvoje. Někteří zpěváci např. doma nemají hudební ná-

stroj, popř. na něj neumí hrát. Další v domácím prostředí nechtějí zpívat, protože se stydí před 

ostatními členy rodiny, aj. 
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V souvislostí s tvorbou metody tak musíme akceptovat míru vlastní angažovanosti v procesu 

domácí přípravy na experimentální vyučování. 

Finanční situace členů je různá. Bylo tedy nutno omezit aplikaci programů rozvoje intonač-

ních dovedností pomocí hudebního software a práce s ním, jako doplněk studia. 

Ve sboru by nemělo zavedení experimentální metody vývoje celkové hudebnosti způsobit sní-

žení časové dotace na nácvik sborového repertoáru. Výlučným soustředěním na rozvoj jednot-

livých členů se nesmí vytrácet společensko-umělecký smysl sborového zpěvu. Cílem zůstává 

sborový zpěv. 

3.5.2 Celková charakteristika sboru s důrazem na metodická východiska 

Diagnostika dosavadního hudebního vývoje členů sboru podle očekávání potvrdila velkou 

diverzifikaci v kvalitě hudební připravenosti pro sborový zpěv. Z pozorování se zjistilo, že 

většina zpěváků má částečné hudební základy, které ale v důsledku hudební nečinnosti dále 

nebyly rozvíjeny. Hudební praxe jednotlivých členů je různorodá a v malé skupině obsahuje 

oba extrémy. Z toho důvodu jsem se rozhodl pro metodu, pro kterou bude základním výcho-

diskem osvojení elementárních poznatků a dovedností hudební teorie, intonace, rytmické vý-

chovy a pěvecké výchovy. 

Druhým atributem celkové diagnostiky sboru byla osobní dotace volného času do sborových 

činností. Při rozhovoru se zjistilo, že většina členů nemá žádný volný čas k domácí přípravě 

na experimentální vyučování, že veškerý volný čas věnují pouze sborové zkoušce. Při tvorbě 

metody jsem tak byl nucen využít těch vzdělávacích postupů a pomůcek, které nejsou časově 

náročné. Jako hlavním požadavkem z metodického hlediska se stalo systematické uchopení a 

rozvržení látky. Z toho také ale vyvstává pro zpěváky požadavek na systematickou přípravu 

se zapojením vlastního studia, což v případě pouhé docházky na sborovou zkoušku jedenkrát 

do týdne není splnitelné. Byl jsem tedy nucen akceptovat volbu jednotlivých zpěváků a při-

způsobit metodický postup, ale úplné odsunutí vlastní přípravy sborových zpěváků jsem ne-

mohl připustit. Takto jsem svůj postoj prezentoval a v následné komunikaci sbor můj požada-

vek akceptoval se slibem, že se alespoň každý individuálně pokusí domácí přípravu uskuteč-

nit. 

Jako příčina odmítnutí domácího studia se ukázal také atribut sociálního prostředí. Hlavní pří-

činou odmítnutí domácí přípravy byl fakt studu ze zpěvu před ostatními členy rodiny. Doma 

nemohou na sobě pracovat, protože by si to nedovedli představit - procvičování různých into-

načních metod a upevňování rytmických dovedností formou rytmických slabik. Jako hlavní 

překážkou osobního rozvoje hudebnosti se tak stalo vlastní sociální prostředí, ve kterém se 
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jedinec nachází. Všichni členové sboru ale potvrdili, že pouhou účastí na sborové zkoušce a 

absencí vlastní přípravy nedojde k plynulému a systematickému rozvoji jejich hudebnosti22. 

Původního záměru přenést studium intonace a rytmu na domácí přípravu jsem se tedy musel 

vzdát a domácí přípravu eliminovat na možné teoretické studium a rozvoj hudebního sluchu 

prostřednictvím sluchové analýzy. 

Další atribut pro tvorbu metody je finanční spoluúčast. Ta se týká především osobní investice 

zpěváků do pomůcek, které do jisté míry nahrazují učitele při výuce rozvoje hudebnosti. Jed-

ná se o počítačové programy, které rozvíjí sluchové, rytmické a intonační dovednosti. Jejich 

popisu jsem se věnoval v kapitole „Etapa tvorby moderních intonačních metod". 

Po rozhovoru s jednotlivými zpěváky nad formou metodických materiálů jsem byl nucen pra-

covní listy, intonační cvičení, „minimum sborového zpěvu" (popisuji níže), aj., připravit v tiš-

těné i elektronické formě. Vyšel jsem tak vstříc těm, kteří nechtěli nosit domů tištěné materiá-

ly. Na serveru CH ZUŠ Harmonie, o.p.s. jsem uložil veškeré tisknutelné materiály, kde bylo 

možnost je stahovat. Ukázalo se také, že všichni zpěváci vlastnili CD přehrávač, a tak jsem 

jako technickou pomůcku intonace použil právě CD, které obsahovalo různé úkoly sluchové 

analýzy. 

3.6 Experimentální vyučování 

3.6.1 Intonace 

Jak jsem definoval v hypotéze, cílem metody byl: 

- systematický intonační výcvik a 

- rozvoj pěvecko-technických dovedností. 

Přitom intonační výcvik se neobejde bez soustavného rozvoje: 

• rytmického cítění 

• hudebně sluchových schopností 

22 V této souvislosti je důležité připomenutí historických událostí při vzniku PSMU. Ferdinand Vach (zakkladatel 
a sbormistr PSMU) dbal více na osobní přípravu jednotlivce, než na sborovou zkoušku. Osobní přípravu si 
dokonce osobně zkoušel. Ve stanovách, které musel každý zpěvák podepsat, se k poctivé domácí přípravě člen 
PSMU zavazoval. Koordinace sborové zkoušky a domácí přípravy u amatérských sborů opomíjí (po případě 
eliminuje) vlastní domácí přípravu. U profesionálních těles je tomu naopak. Domácí příprava je základní kámen 
úspěchu. 
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že sbormistr amatérského sboru musí být vybaven větším množstvím 
znalostí metodických postupů, pro to, aby jednotlivé zpěváky nejprve osobně připravil (většinou po stránce 
intonačně-pěvecké). Samotné dovednosti dirigentského zvládnutí skladby jsou potřeba až na samotném konci 
přípravy sborové skladby. 
Kdežto sbormistr profesionálního tělesa musí pečlivě pracovat s celkovým zvukem a jeho příprava se odehrává 
na úrovni dirigentského zvládnutí skladby. Jednotliví zpěváci přicházejí na sborovou zkoušku individuálně 
(intonačně i pěvecky) připraveni. 
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• hudební paměti 

• harmonického cítění 

Metodické postupy pro jednotlivé oblasti hudebního rozvoje jedince jsem konstruoval na zá-

kladě předpokladu jejich uplatnění. Nemohl jsem se opřít o publikaci, která by byla svým za-

měřením věnována dospělým amatérům. Tak vzniklo metodické pojetí, které představuje syn-

tézu několika metodických postupů, které se vytvořily v historickém kontextu vývoje pedago-

giky hudební výchovy. 

Většina intonačních metod v sobě zahrnuje také rytmickou a sluchovou výchovu, soustředí se 

na upevňování hudební paměti a harmonického cítění (s převahou analýzy harmonické kaden-

ce v tónině dur) a popisuje základy hudební teorie. Analýze jednotlivých intonačních metod 

jsem věnoval kapitolu „intonační systémy". 

Pěvecké výchově se intonační systémy věnovaly pouze ve svém ranném období jejich rozší-

ření a tvorby. Pak docházelo k jejímu osamostatnění a tento trend je dodržován až do dnešní 

doby. Problematice pěvecké výchovy jsem věnoval předešlé kapitoly „Vliv pěvecké techniky 

na čistotu zpěvu" a „Pěvecké nedostatky". Jejímu vyústění v následující kapitole jsem shrnul 

metodická východiska pěveckého výcviku a tedy na tuto kapitolu odkazuji. Nadále se tedy 

budu věnovat intonační výchově. 

Intonační systém experimentálního vyučování vycházel z osvojení stupnicové diatonické řady 

v tónovém prostoru pěti tónů a osvojení tónického kvintakordu. Obě východiska byla apliko-

vána na tóninu durovou i mollovou. Od počátku jsem kombinoval metodu intervalovou a to-

nální, v prvních kapitolách na základě osvojení vnitřních intervalů tónického kvintakordu, 

tedy velké a malé tercie. 

Intonační problém volných nástupů byl vyučován nejprve na látce třetího, prvního a pátého 

stupně. Následně pak na látce spodního sedmého a druhého stupně. 

Všechna intonační cvičení jsem uváděl ve standardní notaci, ale s použitím klíče houslového a 

basového. Od počátku zpěváci intonovali v různých tóninách. 

První kapitoly intonačního výcviku byly doprovázeny rozvojem sluchu. Úkolem bylo zazpí-

vat zahraný tón. Ten jsem zadával nejprve v jednočárkované oktávě a následně v ostatních 

oktávových polohách. Dalším úkolem byl zpěv toniky po zadání tónického kvintakordu v 

různých obratech. Následovala analýza mollové a durové tóniny. 

Dalším intonačním problémem byl výcvik stupnice a rozšířeného tónického kvintakordu. Pa-

ralelně pak osvojení intervalu čisté oktávy, čisté kvinty a spodní kvarty. 

Harmonické cítění jsem vyučoval prostřednictvím kadence, kdy měli žáci improvizovat me-

lodii s harmonickým doprovodem kadence, dále prostřednictvím improvizace dalšího hlasu k 
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dvojhlasé skladbě. V rozezpívání jsem pak prostřednictvím řízené aleatoriky dával příkaz ke 

zpěvu intervalů. Tím vznikaly nové akordy, které zpěváci vnímali, a museli se tak přizpůsobit 

(doladit) jejich celkovému znění. 

Rytmická výchova začala osvojením pulzu a metru, pokračovala notami čtvrťovými a osmi-

novými, jejich pauzami a kombinacemi. Následovaly noty půlové a šestnáctinové, vše v růz-

ných metrických zadáních. 

Na základě historického exkurzu vývoje sborového amatérského zpěvu a jeho metodiky, jsem 

použil následující intonační pomůcky, které pomáhaly při osvojení a upevňování intonačních 

problémů. 

Základní pomůckou se stala solmizace v relativním pojetí, kde tonika je označována vždy ja-

ko „do". Pojmenování stupňů mollové řady se dělo na základě stejnojmenných stupnic. Sol-

mizační slabiky jsem použil ve tvarech do, re, mi, fa, so, la, ty. Pro praktické použití jsem se 

přidržel možnosti vypisovat jednotlivé slabiky pod noty23. V tomto případě ale prostřednic-

tvím řady d, r, m, f, s, 1, t. 

Uvedení pomůcky tóninového klíče jsem prováděl prostřednictvím slovního nebo písemného 

označení dané tóniny. 

V intonačních cvičeních jsem aplikoval pomůcku paměťových tónů, kterou jsem ale nijak 

graficky neoznačoval. Pouze jsem nabádal k jejich uvědomění slovní formou. 

Pomůcku myšlených tónů jsem použil jako doplňkovou techniku k nácviku krátkých interva-

lů. Pro intonaci vzdálených intervalů jsem použil představu rozvodu do základních tónů rozší-

řeného tónického kvintakordu. 

Nápěvkovou metodu i metodu opěrné písně jsem aplikoval v praktické rovině, opěrnou píseň 

k intonaci počátečního tónu po zadání akordu. Touto formou jsem cvičil harmonické a tonální 

cítění. Metodu nápěvkové písně jsem pak použil jako pomůcku k intonaci intervalových sko-

ků. 

Pomůcku posuvné noty jsem aplikoval po vzoru Staška. Na tabuli jsem nakreslil tónovou řadu 

(vymezenou právě procvičujícím tónovým prostorem) a prostřednictvím dvou ukazovátek na-

bádal ke zpěvu toho tónu, na který jsem ukazoval. Zároveň pokud jsem na tón ukázal červe-

ným ukazovátkem, musel se tón zpívat vnitřně, a pokud zeleným, pak se tón zpíval nahlas. 

Tímto se procvičovaly také intonační problémy volných nástupů. 

Organizace učiva byla aplikována ve skriptech „Minimum sborového zpěváka", o kterých po-

jednávám níže. 

23 K tomu mi pomohly počítačové notační programy (sibelius, aj.), které umožňují automaticky pojmenovat tóny 
prostřednictvím solmizačních slabik. Příprava intonačních materiálů tak byla do značné míry ulehčena. 
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3.6.2 Rozezpívání 
Ve fázi rozezpívání se uskutečňovala dominantní část experimentálního vyučování, proto se 

zastavím nad jeho rozborem a charakteristikou jednotlivých etap této fáze sborové zkoušky. 

Cílem rozezpívání je naučit žáka zpívat pomocí správné pěvecké techniky, připravit jeho hlas 

ke zvládnutí celé sborové zkoušky, upevnit dosavadní pěvecko-technické návyky a rehabilito-

vat pěvecké vady. Cíl je tedy především v osvojení pěvecké techniky, ovšem věnovat se vý-

lučně jen pěvecké technice je výhradou pouze pedagogiky sólového zpěvu. Ve sborovém ro-

zezpívání se soustředíme na konkrétní prvky sborového zpěvu a více než u sólového zpěvu 

klademe důraz na koordinaci rytmické, pěvecké a intonační výchovy. Tyto tři složky by měly 

být obsaženy v každé fázi rozezpívání. Přesto, východiskem rozezpívání je především kulti-

vace hlasu po stránce pěvecké, cílem je uvést žáka do pěvecké připravenosti. 

Toto komplexní pojetí pěvecké výchovy bylo základem experimentálního vyučování, které 

bylo aplikováno právě v procesu rozezpívání. Intonační výchova tak neprobíhala v plánované 

časové ose, protože předpoklad časové dotace na osvojení určitých pěvecko-intonačních do-

vedností se nepodařilo vždy správně odhadnout. 

Odborná literatura, soustřeďující se na pěveckou výchovu, je v České republice hojně zastou-

pena. Systematicky se jí věnují pro elementární pedagogiku Alena Tichá (2004), Vrchotová-

Pátová (2002), pro sborové použití Kolář, Rob, Štíbrová (1998), dále Lacina (1986), Bar 

(1976), Chvalovský (1962), aj. Ze starších prací vynikají studia Pivodova (????), Zvonařova 

(1860) a Jeremiášova (1921). 

K pěvecké připravenosti patří především správný pěvecký postoj. „Jen v pěvecky připrave-

ném těle, jež zpěvák zaujme ještě před nádechem a zachovává po celou dobu zpěvu, se může 

realizovat prohloubený dech, podmiňující správné tvoření tónu. Základem je vzpřímený po-

stoj (či sed)" Tichá (2004, s. 11). 

Také Kolář, Rob, Štíbrová (1998) k pěveckému postoji dodávají: „Při správném způsobu zpě-

vu ... není angažován pouze hlasový aparát, ale celé tělo. ... Držení těla je základem správného 

dýchání i tvoření tónu. ... Pěvecký postoj musí působit nenuceně a přirozeně." (s. 14). 

Vrchotová-Pátová mluví o pěveckém postoji jako o nádechovém postavení. „Cvičíme vstoje, 

paže v ramenou uvolněny, jakoby zavěšeny, hrudník křečovitě nevypínáme. ... Jakákoli kře-

čovitost se v našem postoji postupně přenáší až do zpěvního výkonu." 

Shrneme-li dosavadní pohledy na pěvecký postoj, můžeme konstatovat, že ideálem by byl po-

stoj uvolněný, přirozený a pokud možno vstoje. Jen tak podněcuje správný dechový průběh. 
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Všechny práce dodávají praktické pokyny ke správnému postoji: nehrbit se, hlavu svírat v při-

rozeném úhlu s trupem, bradu nevysouvat, nastavit volnost krčních a hrtanových svalů, polo-

ha hrtanu přirozená, absence mimického projevu. 

Dalším bodem rozezpívání je práce s dechem, tedy nácvik dechové ekonomie, správného ná-

dechu, uvědomění jednoho energického centra, ze kterého je tón vytvářen a podporován. 

Odborná literatura se i zde shoduje v praktických východiscích i teoretických pohledech. Au-

toři popisují nejčastěji tři fáze dechového průběhu: 

1. nádech - je možný ústy, nosem nebo současně. 

2. uklidnění dechu (nazýváme „zadržení"). 

3. výdech - při výdechu hraje důležitou roli apoggio24, neboli dechová opora. Zahrnuje 

v sobě rovnováhu dechu, tedy vyvážený poměr tlaku vzduchu a činnosti hlasivek, tj. dechu a 

zvuku. 

K navození správné dechové aktivity pomáhají představová cvičení, která jsou uplatněna pře-

devším v primární pedagogice. Navození dlouhého bráničního dechu pomocí představy při-

vonění ke květině, nebo něčeho voňavého. Mezi další představová cvičení jsou vhodná např.: 

uleknutí, rychlý dech psa, sykot vlaku, aj. Například výuku dechové opory jsem navozoval 

přes konsonant „S" s představou útoku hadího uštknutí. 

U těchto cvičení sledujeme parametry držení těla, výdrž dechu, uvolněnost. Problematice na-

vození představy pomocí her se věnuje A. Tichá (2004). S ohledem na věkovou skupinu expe-

rimentální skupiny jsem čerpal především z prací Kolář, Rob, Štíbrová. Přesto i zde se navo-

zení představy nevyhne připodobnění. U dospělého zpěvu je nutno položit si otázku o vhod-

nosti toho kterého cvičení, aby zpěvákům nepřipadalo příliš elementární25. 

Následuje třetí část rozezpívání - pěvecko intonační cvičení. Cílem je kultivace projevu, bu-

dování techniky hlasového a pěveckého projevu, práce s dechovou oporou, dynamické ztvár-

nění fráze, barevné vyrovnání hlasu a hlasových skupin, aj. Vedlejším efektem této etapy ro-

zezpívání je posilování celkové hudebnosti prostřednictvím flexibilně se měnících cvičení. 

Vrchotová-Pátová (2001) uvádí obecné zásady v přístupu k hlasovým cvičením (s. 27): 

• Postoj vzpřímený, celé tělo uvolněno, pocity pohody, uvolněné hrdlo. 

• Správný pěvecký nádech a uklidnění nadechnutého vzduchu. 

24 Správný název je „appoggio della voce. Italové dále rozeznávají „appoggio in petto" (opírat se do hrudi) a 
„appoggio in testa" (opírat se do hlavy). 
25 Jako praktické uchopení se mi osvědčilo použít jen taková cvičení, která nezapojují motoriku těla, nýbrž jen 
fantazii pramenící z představy daného cvičení. Nechtít po dospělých lidech držet v ruce fiktivní pírko, do kterého 
foukáme tak, aby neuletělo. Dospělý dovede zapojit racionalitu a výsledný efekt může být stejný. Jestliže přece 
musí dojít k motorickým cvičením, pak je dobré uvést význam cvičení, aby nejprve došlo k racionálnímu 
uvědomění. U dětí nevysvětlujeme smysl hry, ten přichází až po osvojení hry. U dospělých musíme nejprve 
smysl vyložit a pak si můžeme hru zahrát. 
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• Rty jsou mírně vysunuty dopředu (jako při mluvení). 

• Tón zazní nejprve v představě, teprve pak se uplatní měkkým hlasovým začátkem. 

• Ústa otvíráme spíš na výšku než na šířku (jako na „o"), zvuk koncentrujeme. 

• Brada a celá dolní čelist klesá při vyslovování volně dolů. Čím vyšší tón, tím má čelist 

větší tendenci klesat níž (můžeme kontrolovat přiložením ruky zlehka k dolní čelisti). 

• Jazyk ve svém výchozím postavení je měkce položen na dně úst. Po vyslovení souhlásky 

vrací se vždy co nejrychleji do tohoto výchozího postavení. Dobrou kontrolou je pomalé mlu-

vení textu nebo příslušných slabik s pozorností obrácenou k přirozeným návykům jazyka. 

Činnost jazyka lze účinně kontrolovat a usměrňovat zrcadlem 

Dále dodává několik důležitých poznámek, z nichž se mi jako důležité pro sborové uplatnění 

jeví tyto: 

• Důležitost pokynu pedagoga, který dovede iniciovat představu vedoucí k správné techni-

ce. 

• Modely hlasových cvičení posunujeme po půltónech nejdříve dolů a pak nahoru. 

• Každé vzestupné cvičení začínáme vždy lehce, spíše v pianu, přiměřenou sílu teprve roz-

víjíme postupně během cvičení k melodickému vrcholu a ke konci opět přirozeně zeslabuje-

me. Stejně tak volíme střední tempo. 

• Mollová cvičení je nutné zpívat právě tak, jako durová. Na nich jsou řešeny společné pro-

blémy sluchu, intonace a pěvecké techniky. 

• Rozezpívání začínáme vždy legátem. 

Souhrnnou formou tak autorka popisuje komplexní pohled na hlasová cvičení po stránce me-

todické a funkční. V ostatních publikacích se setkáváme s dílčím popisem jednotlivých bodů. 

Štíbrová v kapitole „Charakteristika vokálů a konsonant" (Kolář, Rob, Štíbrová 1998, s.21) 

nás seznamují s charakteristikou a vhodností toho kterého vokálu a konsonanty. Jejich znalost 

je pro sbormistra při tvorbě hlasových cvičení stěžejní. Podobně se k problému vyslovuje také 

Tichá (2004, s. 17-24) a Chvalovský (1962, s. 89-90). Při tvorbě cvičení máme na zřeteli 

vhodnost spojení konsonant a vokálů a při poslechu a analýze sledujeme jejich vyrovnanost. 

K doplnění problematiky hlasových cvičení musíme mít na paměti ještě správné nasazení -

tedy měkké. Tvrdé vede k tlaku na hlasivky a v pozdějších stádiích používání této techniky 

vede k poškození hlasivek. Kromě hlasového začátku řešíme také rezonanční posazení hlasu. 

Dbáme, aby nedocházelo k pěvecko-technickým chybám. 

V experimentálním vyučování byla aplikována všechna předchozí teoretická a metodická vý-

chodiska. Jako základ hlasových cvičení se ukázalo několik melodických modelů. Ty byly 
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podle potřeby doplněny o jejich varianty. V literatuře se někdy vyskytuje termín vokalíza a 

solfedžo. Tyto termíny byly vysvětleny již výše. 

„Hlasová cvičení v první řadě slouží k technickému výcviku a rozvíjení hlasu. Je ovšem nutné 

v hlasových cvičeních stále opravovat i jiné případné pěvecké chyby (např. špatné vdechnutí, 

výslovnost, intonaci apod.)" Chvalovský (1962, s. 113). 

Problémem při aplikaci hlasových cvičení je rutinní zpěv, bez soustředěnosti na kvalitu pě-

vecké techniky. Obecně při častém opakování ustálené řady modelů dochází k rutinnímu způ-

sobu práce. Proto je vhodné přistoupit k metodě, kdy motiv opakujeme vícekrát na jednom 

tónu a neustále zdokonalujeme (slovními připomínkami a přednesovými úkoly) jeho přednes. 

Jestliže je model uspokojivě předveden, je možno transponovat do nové hlasové polohy. 

Někteří sbormistři volí také metody neustálé obměny modelů, ale tento postup se mi jeví v 

použití u dospělých amatérů jako kontraproduktivní. 

Chvalovský k této problematice dodává: „Nedá se přesně určit, jak dlouho je třeba každé cvi-

čení zpívat. Hlavní zásada je asi taková: je nutno cvičit tak dlouho, dokud cvičení prospívá 

vývoji hlasu. I pak, když hlas je vycvičen, slouží hlasová cvičení k rozezpívání, k utužení hla-

su, a jsou každému pěvci pevnou oporou. Je neodpustitelnou chybou, když zpěvák hlasová 

cvičení přezírá v domnění, že jejich hotový hlas již nepotřebuje." (1962, s. 113) 

Všechny případné atributy oznamující chybný přednes je třeba sledovat individuálně u každé-

ho zpěváka. Dirigent je však zodpovědný za celkový zvuk skupiny a sboru a u více početného 

sboru nemůže sledovat jednotlivosti u individuálních pěveckých provedeních. K tomuto pro-

blému dirigenti přistupují různě. Někteří mají při sobě hlasového poradce, který sleduje kon-

krétní individuální hlasové projevy a pomáhá sbormistrovi s řešením jejich nápravy. Druzí 

sbormistři, pomocí technických zaznamenávacích prostředků (diktafon, obrazový záznam, 

aj.), zpětně analyzují pěvecký přednes a v procesu přípravy na sborovou zkoušku vytváří ná-

pravná cvičení. 

Při tvorbě modelů jsem vycházel z několika výše jmenovaných publikací, ale také z praxe pů-

sobení v několika sborových tělesech. Tato praxe mi potvrdila, že každý sbormistr si vytváří 

řadu svých tzv. osvědčených modelů, které různě variuje. Výčet svých nej používanějších mo-

delů uvádím v podobě souhrnného přehledu, který dále komentuji a popisuji. U každého mo-

tivu uvádím jeho popis, varianty chybného přednesu, možné příčiny chybného přednesu, a 

variace motivu. 

Využité motivy byly částečně inspirovány metodou Josefa Samoshyho. 

1. motiv 
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nádech 

j J J J ^ ^ 
mu mo ma me mi 

Popis 

Základním začínajícím motivem je zpěv na jednom tónu s vokálovou řadou „MU, MO, MA, 

ME, MI". Nejprve je tento motiv transponován dolů a když dosáhne uvolněného polodyšného 

tónu, se změněným konsonantem na „J" je transponován opět nahoru. 

Varianty chybného přednesu 

Při tomto zpěvu dochází zprvu k několika chybám. První a závažnou chybou je navození 

špatné rezonance - hrudní, pak tedy také neschopnost udržet jednu barevnou škálu hlasu. Dá-

le je to problém vyvstávající z nedokonalého spojování vokálové řady, kterou model obsahu-

je. Poslední problém představuje intonační nejistotu, která se projevuje nejčastěji klesáním, 

nebo stoupáním. V této souvislosti mluvíme o detonování a distonování. 

Možné příčiny chybného přednesu 

Při zdokonalování pěvecké kvality zpěvu prvního modelu je u některých zpěváků slyšet zře-

telný nedostatek v některé z podmínek kvalitního pěveckého projevu (tedy nádech, opora, za-

držení, rezonance, aj.). Dle mého názoru jsou tyto nedostatky jednou z příčin výše zmíněných 

chybných variant přednesu. Druhou příčinou je kvalitativní úroveň rozvoje hudebních schop-

ností, především melodické představy. 

Vhodnou formou sbormistr nabádá ke zlepšení kvality a navrhuje metodické postupy, jak toho 

dosáhnout. Zprvu jsou připomínky věnovány celému sboru, i když je viníkem špatné pěvecké 

kvality sborového zvuku jen jeden zpěvák. Když není výsledek docílen, je možné věnovat 

připomínku konkrétnímu zpěvákovi. Díky přátelské atmosféře jsou pak individuální připo-

mínky vnímány nejen jedním zpěvákem, kterému byly instrukce sděleny, ale vnímají je i 

ostatní zpěváci a snaží se napodobit správný přednes. Je třeba ale zvážit, zda instrukce pro 

jednoho člena nevyvolají u něj přehnaně sebekritické tendence, které mohou vést i k nelibosti 

rozezpívání. 

Varianty motivu 

U tohoto motivu je možno provádět různé varianty (obměny), které pak přináší jiný efekt v 

pěvecké výchově. Základem obměn je výměna konsonant „m" a , j " za nové konsonanty. 

Každý konsonant přitom umožňuje soustředit se na jiný pěvecko-technický problém. Vhodné 

varianty vznikají také spojením dvou, nebo tří konsonant. Problematika charakteristiky jed-

notlivých konsonant je v mnoha pracích (výše jmenovaných) odborně řešena, proto zde znovu 
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jejich charakteristiku neuvádím. Znalost této charakteristiky je pro sbormistra velmi důležitá, 

protože na jejich základě může tvořit vlastní varianty hlasových cvičení a zná význam jejich 

důležitosti. Naopak neznalost charakteristiky konsonant uvádí sbormistra při rozezpívání do 

rutinního postoje, jejímž hlavním cílem není pěvecká a hlasová výchova, nýbrž jen intonační 

a rytmické zvládnutí zadaných modelů. 

Druhou variantou variace základního modelu je výměna vokálů. Pěvecká literatura mluví o 

vokálové řadě směrem ke světlé barvě (u, o, a, e, i) a směrem ke tmavé barvě (i, e, a, o, u). 

Následně jsou řady vytvářeny z jejich kombinace. Opět zde odkazuji na odbornou literaturu, 

kde je tato kapitola pěveckého výcviku široce vysvětlena. 

Cílem prvního modeluje osvojení správného hlasového začátku, navození správné rezonance 

a upevnění vyrovnání vokálové řady ve všech hlasových polohách. Jako sekundární efekt je 

postupné rozšiřování hlasového rozsahu. 

Následující motivy krom správné hlasové polohy, dechové připravenosti a ekonomie a vyrov-

nanosti vokálové řady připojují jednu z dalších parametrů, které musí zpěvák dokonale ovlá-

dat. Mezi takové parametry jistě patří zvládnutí fráze po stránce melodické i dynamické, čis-

tota větších intervalových skoků a jejich technické zvládnutí, harmonické cítění, schopnost 

vnímat a interpretovat vnitřní hlasy i vnější hlasy (u cvičení, které jsou vícehlasá), a schopnost 

orientovat se v horizontálním i vertikálním toku hudebního proudu, rytmická přesnost. 

Cílové snahy byly následné: přesná imitace zadaných cvičení a jejich osvojení, tvořivé ucho-

pení a samostatné uvědomění dílčích parametrů. Schopnost sám na sobě hledat cesty, které mě 

dovedou k cíli. 

K pochopení fráze a některých intonačních a pěvecko-technických problémů pak následovaly 

další melodické útvary. Nejprve byly zpívány od střední polohy dolů a pak nahoru. Bylo do-

drženo pravidlo kontroly kvality na úkor kvantitativního opakování rozezpívacích motivů. 

2. motiv 

nádech 

hy ha 

Popis: 

K jednomu tónu se přidávají dva sousední tóny. Cvičení se soustřeďuje na nácvik intervalo-

vého kroku malé a velké sekundy. Malou sekundu intonujeme představou rozvodu do toniky. 

Pěvecky představuje toto cvičení vhodný prostředek k navození volného pěveckého začátku. 
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Konsonant „h" aktualizuje apoggio a ve spojení s vokály umožňuje krom dechové aktivace 

soustředit pozornost také na uvolnění kořene jazyka. 

Varianty chybného přednesu 

Nejčastější chybou, které se zpěváci dopouští, je po intonační stránce zpívání pod tónem, kte-

ré se projeví na posledním tónu. Ten bývá zpíván níže než první. Po pěvecké stránce se ukazu-

je jako chyba pěvecké nasazení tónu s převahou hrudní rezonance. 

Možné příčiny chybného přednesu 

Převaha hrudní rezonance ihned od začátku fonace zapříčiňuje intonační nepřesnost, kterou 

ale zpěvák sám nevnímá. Jeho autoregulační procesy nejsou schopny vyhodnotit zpěv jako 

chybný. Pravou příčinou chybného přednesu je ve své podstatě také špatný návyk pěveckého 

nádechu. Uvědomělým nádechem hrudním a břišním současně můžeme docílit určitého zlep-

šení. 

Důvodem tohoto stavuje také nevypěstovaná schopnost tonálního a harmonického cítění. 

Varianty motivu 

Ihned od počátku pěvecké výchovy věnujme pozornost také mollové tónině. Druhý motiv lze 

do mollové tóniny obměnit pouze úpravou spodní durové septimy na septimu mollovou. Po-

dobně jako v předchozím mode lu j e i zde možné variovat použití konsonant a vokálů. 

Aplikace variace pěvecké techniky lze uskutečnit slovními pokyny k přednesu. Mezi nejčas-

tější varianty zpěvní artikulace patří: legato, portamento, staccato, ripetuto. 

Rytmické obměny druhého modelu soustředí pozornost na vnímání změn metro-rytmických 

vztahů. 

3. motiv 

nádech 

hy ha 

Popis 

K prvnímu tónu se přidávají jeho dva sousední horní tóny a pozvolna se tak rozšiřuje tónový 

prostor na tři tóny. Cvičení připravuje cestu k aplikaci následujícího modelu. Stejné použití 

vokálů a konsonant má totožné východisko: osvojit správný hlasový nástup a uvolnit kořen 

jazyka. 

Varianty chybného přednesu 

Podobně jako v předchozích cvičení, dochází i zde k intonačním chybám, které se projevují 

jako detonování, popř. distonování. 
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Chybou pěveckého přednesu je rejstříková nevyváženost v krajních rejstříkových polohách. 

Možné příčiny chybného přednesu 

Špatnou pěveckou technikou je zapříčiněna většina intonačních chyb. Také v tomto modelu 

dochází k přeceňování svých pěveckých schopností. Absence apoggia a horní rezonance se 

projevuje v intonační detonaci. Neschopnost práce s rejstříkovými přechody se projeví změ-

nou barvy hlasu při přechodu mezi hlasovými rejstříky. Zde důsledně dbáme na fonaci s horní 

rezonancí i v hlubokých polohách. Snažíme se uvolnit hlas. 

Viditelný je také pohyb hrtanu, popřípadě špatné držení hlavy, přepětí krčního svalstva a cel-

ková ztuhlost. Zpěvák si pomáhá vnějšími prvky. 

Varianty motivu 

Mollovou variantou motivuje intonace malého třetího stupně. 

Výměna vokálů a konsonant je možná pouze za předpokladu upevnění dovednosti zpěvu hla-

sového začátku a uvolnění kořene jazyka. 

Spolu s rytmickými obměnami lze uplatnit i změny zpěvní artikulace: legato, portamento, 

staccato, ripetuto. 

Představuje pěvecko-intonační výcvik intervalového osvojení malé a velké tercie, zároveň pak 

ve variantách i rozvod citlivého tónu spodního sedmého stupně. 

Varianty chybného přednesu 

Typickou chybou pěveckého přednesu tohoto motivuje zpěv horní tercie pod tónem. Druhou 

nejčastější chybou je zkreslení melodického průběhu pod vlivem glissanda. 

Možné příčiny chybného přednesu 

Příčina špatné intonace horní tercie je zapříčiněna podobně jako v předešlých případech málo 

vypěstovanou harmonickou a melodickou představou a nedostatečným tonálním cítění. Ani v 

tomto případě zpěvák nepociťuje intonační odchylku jako nežádoucí. 

Příčinou zpěvu glissanda je nejistota v představě intonovaného tónu. Vnitřní představa tónu 

vlastně chybí a je nahrazena „pěveckým náběhem" mezi počátečním a cílovým tónem. Změ-

nou pěvecké vazby tohoto motivu lze posílit vnitřní představu. Dokonalé zvládnutí se projeví 

bezchybným zpěvem motivu formou legáta. 

4. motiv 

nádech 

Popis 
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Varianty motivu 

Vzhledem k zaměřenosti motivu na pěveckou výchovu bude častou variační obměnou změna 

zpěvní artikulace, jak je uvedena v předchozích modelech. 

Nevyhýbáme se ale i ostatním druhům variace motivu, které se týkají práce s konsonanty a 

vokály a s melodicko-rytmickými obměnami. Nezapomínáme na tóninu moll. 

5. motiv 

a / 3 > x r * ^ , . n á d e c h 

j j J I"i J J J I ' I J l j II 
hy ha _ _ _ _ 

Popis 

Rozšiřování tónového prostoru ke kvartě. Cílem je osvojení zpěvu stupnicových postupů v 

rozmezí tetrachordu. 

Varianty chybného přednesu 

Rozšiřování tónového prostoru s sebou nese riziko nezvládnutí rejstříkových přechodů. Je sly-

šet jasný zlom hlasového rejstříku při transpozici motivu. 

Typickou chybou je také intonační nepřesnost horní kvarty. Intonace ve směru stoupajícím se 

projevuje detonací a ve směru klesajícím „přetahováním" intonovaných tónů. Dokladem toho 

je intonace posledního tónu, který je zpíván níže než první. 

Nežádoucím projevem je dále pohyb hlavy během zpěvu a mimické projevy rtů a obličejo-

vých svalů. Hrtan se projevuje pohybem. 

Možné příčiny chybného přednesu 

Jako možná chyba neschopnosti zpěvu rejstříkového přechodu se jeví nedokonalé zvládnutí 

hlasového začátku. Je-li fonace postavena na hrudní rezonanci, bude docházet při intonaci 

stoupající melodie k detonování. 

Příčinou „přetahování" intonace při zpěvu řady ve směru klesajícím je nedostatečně rozvinutá 

představa zpívaného tónu. Ta pak souvisí s tonálním cítěním a kvalitou harmonicko-

melodické představy. 

Mimické a fyzikální projevy při fonaci mají být minimální a uvolněné. Dochází-li k přepětí 

svalstva, je to zapříčiněno nejistotou v pěvecké technice. Nejčastěji zpěvák vnímá intonační 

nepřesnosti, které u cvičení tetrachordu již sám vnímá a pociťuje jako nedokonalé. Nemá ale 

vypěstovánu dovednost koordinace vnitřních fonačních orgánů, a tu pak nahrazuje vnějšími 

prvky. 

Varianty motivu 
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Variace motivu vytváříme podobně jako v předešlých motivech. 

6. motiv 

nádech 

my - jo - vy my - jo - vy. 

Popis 

Cvičení tohoto motivu představují různé varianty vytvořené v tónovém prostoru pěti tónů dia-

tonické durové a mollové řady. U těchto motivů lze vhodně kombinovat intonační a pěvecký 

výcvik, protože zde můžeme aplikovat látku tónického kvintakordu i látku intonace diatonic-

ké řady v rozpětí pěti tónů. 

Varianty chybného přednesu 

Podobně jako v předchozích motivech se zde vyskytují odchylky od správného přednesu v 

rovině intonační a pěvecko-technické. 

Z pěvecko-technických chyb se kromě nesprávného způsobu vyrovnávání rejstříkových pře-

chodů vyskytuje také chybný postup při vyrovnávání vokálů. Projevuje se především ve zpě-

vu stejných konsonant, které jsou v motivu předvedeny různě. První slabika s vokálem „y" 

musí znít stejně jako třetí, čtvrtá a poslední. Podobně také slabika druhá s vokálem „o". 

Možné příčiny chybného přednesu 

Příčina intonační nedokonalosti pramení ze stejných důvodů, jak uvádím v předchozích moti-

vech. 

Princip vokálové vyrovnanosti pramení z funkčnosti koordinace jazyka. Tento sval je pro pě-

veckou pedagogiku rozdělen na tři části: horní, střední a spodní, označován také jako kořen 

jazyka. Podle mého názoru je příčina projevu nedokonalé vokálové vyrovnanosti právě v ne-

schopnosti koordinovat aktivaci a uvolnění kořene jazyka. Viditelným projevem této ne-

schopnosti je pohyb hrtanu během fonace. Aplikace cvičení na uvolnění kořene jazyka dle 

mého názoru pomůže upevnit dovednost zpěvu vokálové vyrovnanosti 

Cvičení na uvolnění jazyka mohou být fyziologického rázu (držení špičky jazyka mírně vysu-

nuté z úst), nebo vokalizačního. Při skupinovém rozezpívání volíme především vokalizační 

formu, která pramení podobně jako v předešlých případech variačních obměn z výměny kon-

sonant a vokálů. 

Varianty motivu 

Dominantním variačním prvkem se stává práce s obměnou spojení konsonant a vokálů s cí-

lem uvolnění jazyka. 
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Zapojujeme i melodické, tóninové a rytmické varianty. Podobně také obměny zpěvní artikula-

ce. 

7. motiv 

nádech 

Motiv čerpá z tónového prostoru šesti tónů. Zvláště pak variace tohoto motivu již předpoklá-

dají jistou kvalitativní úroveň osvojení předešlých intonačně-pěveckých dovedností. U dospě-

lých amatérů proto takové motivy nezařazujeme ihned od počátku hlasové výchovy. Podobně 

postupujeme i u motivu osmého a devátého. 

První takt motivu se soustřeďuje na uvědomělou aktivaci dechové opory. Upevňuje vědomí 

dechové opory jako energického centra pro pomoc při intonaci vysokých tónů se zachováním 

stejné hlasové barvy. 

U tohoto motivu se vyskytuje uvědomělá práce s dynamikou, která si klade za cíl upevňovat 

způsob zpěvu messa di voce. 

Varianty chybného přednesu 

Často se vyskytuje nepříjemný projev hlasové barvy s dominancí hrudního témbru. 

Intonační nepřesnost je opět projevována detonací stoupajících stupňů a „přetahováním" kle-

sajících stupňů. 

Při zpěvu cressenda a decressenda je slyšet hlasový zlom v barvě hlasu a intonační projev de-

tonace 

Možné příčiny chybného přednesu 

Intonační odchylky jsou zapříčiněny stejnými důvody, které uvádím v předchozích motivech. 

Přesto se zde objevuje nový problém, a to spojení dynamiky a intonace. Při zesilování intona-

ce klesá. Důvod je podle mého názoru v nesprávné funkci dechové opory a posazení hlasu do 

horních rezonančních prostor. 

Aktivace dechové opory nepřichází teprve až v sedmém motivu, ale cvičí se spolu s předcho-

zími motivy. V sedmém cvičení však dostává jiný rozměr, a to jako aktivátor pěveckého ak-

centu na sudou osminovou notu. Také se zde objevuje dynamika, kterou je možno technicky 

zvládnout pouze s vědomím dechové opory jako energetického centra. Pokud zpěvák vytváří 

dynamiku pomocí aktivace hlasových orgánů (především hlasivkových svalů), dochází k 

možnosti vzniku pěvecké vady a poruchy. 
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Varianty motivu 

Základem variační práce sedmého mot ivuje obměna umístění akcentů. Vhodnou pomůckou 
může být vokalizační cvičení pěvecké školy Conconeho26. 

Při variaci opět zapojujeme intonační, rytmické a vokalizační obměny. 

8. motiv 

hy— ha— hy— ha— h y _ ha h y _ ha ha— hy— ha— h y _ ha hy. 

Popis 

Tónový prostor tohoto motivu a jeho variant již není omezen. Osvojují se všechny základní 

intervalové problémy z pěveckého hlediska. 8. motiv uvádím jako nácvik terciových kroků. 

Varianty chybného přednesu 

Chybným projevem zůstávají všechny předešlé způsoby zpěvu, kterých se zpěváci dopouští. 

Jejím obsahem je intonační, pěvecká, či technická nedokonalost, popř. jejich kombinace. 

Možné příčiny chybného přednesu 

všechny příčiny jsou uvedeny v předchozích modelech. 

Varianty motivu 

Podobně jako v předchozích modelech vytváříme i zde variační modely. Snažíme se vždy o 

praktické uchopení variační práce způsobem, aby nedocházelo k rutinnímu přístupu jak sbor-

mistra, tak sboru. Praktické uchopení se týká především zapojení modelů do intonačního a 

rytmického výcviku. 

9. motiv 

Popis 

Výběr tohoto motivu je motivován osvojením, popřípadě utvrzením dovednosti pěvecky 

zvládnout méně časté intervalové spoje a ovládat zbylé prvky pěvecké techniky. Pro sborové 

uplatnění je vhodné soustředit se zvláště na hlasovou artikulaci a dechovou ekonomii, tak jak 

je cílem 9. motivu. Méně časté speciální pěvecko-technické prvky procvičujeme vždy ve spo-

jení s repertoárem. 

26 Concone J o s e f - 25 hodin zpěvu (pro soprán a mezzosoprán), 30 cvičení (pro vysoký hlas) 40 vokalíz ínro 
bas a baryton), 15 vokalíz (pro soprán a mezzosoprán) 1 y y m a s j ' 4 U v o k a l l z (P r o 
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Do variační práce aplikujeme také obměny formy motivu, zvláště pak vícehlasá cvičení. 

(9. motiv představuje formu kánonu.) Přesto kánon zůstává těžší formou výcviku vícehlasého 

zpěvu. Jako vhodnější se mi jeví uplatnit prodlevu a následnou improvizaci ve zpěvu stupňů 

harmonické kadence. Pak je možno přistoupit ke zpěvu dvoj hlasu v terciích, sextách a teprve 

potom můžeme uplatnit kánon. Těžší varianty vícehlasého přípravného cvičení se vytváří za 

použití mixturové techniky, kdy se model zpívá ve stejných paralelních intervalech. Vytváří se 

tak organální technika paralelních kvint (známá z ars novy), popřípadě kolážová technika za-

huštěných intervalů (používaná v hudebních skladebných stylech 20. století), aj. 

10. motiv 

- f V i 
— h — # m ^ — 

ju je ju jo. 

Popis 

Jako doplněk hlasové výchovy je zařazen výcvik těch pěvecko-intonačních problémů, které se 

přímo dotýkají právě studovaného sborového repertoáru. Na příkladu ukázky uvádím motiv, 

který je v úvodu použit ve skladbě O. Halmy - Už je slunko. Takto vytvořený motiv je možné 

transponovat a různě variovat po stránce vokalizační, intonační i rytmické. 

Zpěvákům pak bude činit zpěv obtížných pasáží svého partu menší obtíže, jestliže se na ně 

zpěvák předem pěvecky připraví. 

3.6.3 Projekt Minimum sborového zpěvu 
Součástí experimentálního vyučování se stala skripta „Minimum sborového zpěváka". Před-

stavovala souhrn teoretického a praktického učiva zaměřeného na komplexní rozvoj hudeb-

nosti prostřednictvím pěveckých činností. Rozvržení učiva na kapitoly bylo cílené vzhledem 

k tomu, že skripta se tvořila za průběhu experimentu. Každá nová kapitola reflektovala pro-

blémy z předchozího průběhu experimentálního vyučování. Starší látka byla nově vysvětlena, 

popřípadě jinak metodicky uchopena. 

Přestože obsahem skript se stala intonační, rytmická a pěvecká výchova, dominantním pro-

blémem experimentálního vyučování byla výuka hudební teorie. Učební plány ZUŠ rozdělují 

učivo na hlavní předmět a doplňkový předmět. Mezi takový doplňkový předmět patří právě 

hudební nauka. S výhledem na rámcový vzdělávací program pro ZUŠ se domnívám, že hu-

dební nauka bude i nadále oddělena ve své organizační fázi od hlavního předmětu. U dospělé-

ho sboru ale nemůžeme očekávat tolik časové investice do doplňkových předmětů a také roz-

hovor potvrdil malou časovou dotaci jednotlivých členů sboru na osobní přípravu mimo sbo-
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rovou zkoušku. Proto vyvstala otázka, jak seznamovat v procesu sborové zkoušky hudebně 
zaostalé zpěváky s hudební teorií. 

Jako ideální řešení se mi jeví použít právě skript určených k domácímu studiu, i když zpěváci 

potvrdili, že se domácího studia bojí vzhledem k nepochopení nejbližší sociální skupiny. 

Předpokládal jsem, že se alespoň někteří zpěváci účastní domácí přípravy, a když nikdo, pak 

bude alespoň textové uvedení hudební teorie čtivou formou pro sborovou zkoušku dostateč-
ným přínosem. 

Při vlastním rozboru na základě pozorování jsem si vymezil několik atributů, které skripta 
musí obsahovat: 

1. Písemná forma musí být čitelná a názorná. 

2. Výukový obsah musí být seřazen cyklicky - každou další kapitolou prohlubujeme již 
naučené. 

3. Grafické zpracování (jednotlivé řazení kapitol a podkapitol) musí být systematické. 

4. Každá kapitola musí obsahovat soubor cvičení a testů, které propojí teoretické po-
znatky s praktickým vyústěním 

Výsledkem se stal doplněk experimentálního vyučování, který mohli tvořit a vytvářet sami 

sboroví zpěváci. Předběžně byla určena každý měsíc nová kapitola. Ukázalo se ale, že osvojit 

si učivo se dařilo sborovým zpěvákům rozdílně. Zatímco jedni se naučili látku do příští 

zkoušky, ostatním se to nepodařilo ani za dva měsíce. Jako ideální časový interval tvorby no-

vé kapitoly se tedy jeví dva měsíce. 

Sboroví zpěváci byli seznamováni s jednotlivými teoretickými disciplínami prostřednictvím 

textu psaného formou představového přirovnání. Tato forma popularizace hudební teorie 

představuje vhodný prostředek ke studiu bez zvláštního a specifického zapojení racionálního 

vyvozování. Metodika obsahového a grafického zpracování brala také v potaz populární for-

mát, kterého se ale ne vždy dalo držet. U některých disciplín byla nutná korekce popularity až 

na rovinu definice a vyvození. 

Notografíi a čtení not jsem vysvětlil na základě seznámení s notovou osnovou a funkcí klíče 

Tvorbu stupnic na základě „hudební abecedy"27 a „stupnicovým klíčem"28 (stupnicovým vzo-

27 Ta představuje, na základě historického exkurzu vývoje notoerafie 7 á n ^ „ í i x 

« * , ' * * Základní ,va, «ch ,o sedmi je A B C ^ Q T a S ' s e ™ f e v 

stupnic od řady CDEFGAH. Narozdíl od většinového použití základní řaHv v L t , , t e ? r 

byl nucen změnit písmeno B na H. Výsledkem se tedy stala fedaA^Ä 
s abecedou českého jazyka a je tak logicky uchopitelná. A M W C D E F G , která má již společné prvky 

P o p i s u j e s t u p n i c i j a k o t v a r 

124 



Diplomová práce r, 
Experiment 

rem) rozšířeném o představu „kroku"29. Rytmickou nauku s použitím „rytmických slabik" 

s rozšířením o představové připodobnění k vagónům a nákladu.30 Narozdíl od elementární 

pedagogiky jsem použil vysvětlení na základě skutečných vztahů, a proto připodobnění bylo 

od počátku vnímáno jako logické vyústění. Zpětné reakce na formu textového zadání byly 

pouze kladné a dostávalo se mi jich i od těch, kteří nebyli členy sboru, ale navštěvovali hodi-
ny sólového zpěvu. 

Postup při intonačním výcviku je postaven na teoretickém zvládnutí teorie stupnic a tónického 

kvintakordu. Mezitím co se v prvních dvou kapitolách sboroví zpěváci seznamují s hudební 

teorií, zkoušejí a upevňují svůj sluch pomocí sluchových cvičení postavených na analýze a 

imitaci nejdříve jednoho tónu, pak dvou tónů a později také analýze harmonického souzvuku. 

Ve třetí kapitole je výstupem dovednost opakovat zadaný tón, analyzovat harmonický troj-

zvuk a osvojit si několik opěrných písní postavených na durovém i mollovém základě tónic-

kého kvintakordu. Již od počátku se sboroví zpěváci seznamují s mollovou i durovou tonali-

tou. 

Čtvrtá a pátá lekce již aplikuje základní terminologii a staví na dovednostech intonace tónic-

kého kvintakordu. Stále se zdokonaluje a upevňuje sluch pomocí sluchové analýzy. Jako cvi-

čení intonace zde poslouží první kapitoly intonačních systémů Koláře, Poše, aj. Rytmická vý-

chova je vyučována paralelně a zpěváci jsou s ní seznamováni i ve skriptech. 

Pátou kapitolou skončilo další zpracování skript, protože se ukázaly velké rozdíly mezi těmi, 

kteří si látku osvojili, a těmi, kteří ještě ne. Jako hlavní problém se ukázala sluchová analýza, 

proto bylo v rámci rozezpívání věnováno nejvíce času právě jí. 

3.7 Výstupní diagnostika 

3.7.1 Výstupní pozorování 
Jiří 

a. Pěvecký postoj 

Nedošlo k žádným změnám. 

b. Dechová opora 

29 Krok představuje posun tónu na nejbližší chromatické zvýšení nebo snížení 
30 S připodobněním k vlakům a vagónům jsem s setkal poprvé v odborná t-> c • , 
příklady na základě připodobnění využity na vysvětlení MIDI k o m u n ^ a c ^ v e H 7 ° ( " " „ 
mezi hudebními nástroji) Komunikace (ve zjednodušeném jazyce: přenos dat 

125 



Diplomová práce r, 
Experiment 

Pěvecký projev je ve střední hlasové poloze uvolněný, lehký a vyrovnaný. Hlasový začátek je 

posazen na appogiu. V krajních polohách ovšem od správného pěveckého posazení hlasu 
opouští a tento jev se projevuje změnou barvy hlasu. 

c. Dechová ekonomie 

Nedošlo k žádným změnám. 

d. Imitace melodie 

Nedošlo k žádným změnám. 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k žádným změnám. 

f. Harmonický sluch 

Správně vnímá a analyzuje harmonický průběh. Rozlišuje vnitřní stavbu akordu. Je pohotový 

i při analýze modulací a neobvyklých harmonických změn. 

g. Rytmické schopnosti 

Rytmický průběh skladby interpretuje bez závažných chyb pokud se může opřít o notový zá-

pis. 

h. Zpěv z listu 

Vlivem zdokonalení pěvecké techniky se zlepšil v intonačních dovednostech. Intonace zá-

kladní osvojené látky je čistá, bez projevů detonace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Nedošlo k žádným změnám. 

j. Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o půltón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „A", horní hranice tón „dl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „G", horní tón „e l" 
k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Jeho pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 
mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti. 

Alena 

Alena navštěvovala soukromé hodiny sólového ve školním roce 2005 - 2006 

a. Pěvecký postoj 

Nedošlo k žádným změnám. 

b. Dechová opora 

Došlo ke zlepšení funkce dechové opory. 

c. Dechová ekonomie 
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I přes to, že kapacita plic se nezvýšila, dovede vhodně využít možnosti dechové funkce plic 
d. Imitace melodie 

Na sborové zkoušce poznala metodiku nácviku skladby pomocí imitace, kterou si plně osvoji-

la. Dovede analyzovat jednotlivé složky melodie a soustředit pozornost na konkrétní problé-

my. Přesto si melodii dlouho neuchová v paměti a je třeba ji průběžně upevňovat. 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k žádným změnám. 

f. Harmonický sluch 

Také harmonický sluch došel značného zlepšení. Alena se orientuje v harmonickém průběhu 
skladby. 

g. Rytmické schopnosti 

Soustavnou lytmickou výchovou ve sborových zkouškách se u Aleny zlepšily rytmické do-
vednosti. 

h. Zpěv z listu 

Nedošlo k žádným změnám. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Sluchová analýza a schopnost zapamatovat si melodii se u Aleny zdokonalila. Časová dotace 

potřebná k upevnění melodie v paměti se zkrátila. 

j . Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o půltón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „a", horní hranice tón „cis2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „as", horní tón „d2". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Její pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 
mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti. 

Jana 

Částečného zlepšení došlo u Jany prostřednictvím sborové aktivity. Jana sama přiznala, že se 
domácímu studiu soustavně nemohla věnovat. 

a. Pěvecký postoj 

Nedošlo k žádným změnám. 

b. Dechová opora 

Projevilo se mírné zlepšení práce s dechovou oporou. Ve f á z i rozezpívám' dokáže navodit po-

cit správné dechové funkce, ovšem při pěveckém projevu nedovede správnou dechovou funk-

ci uplatnit. 
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c. Dechová ekonomie 

Pojetí dechové ekonomie zůstalo stále stejné, pěvecký projev je postižen nevhodnými náde-

chy a neodhadnutím dechové potřeby pro stvárnění pěvecké fráze. 

d. Imitace melodie 

Díky účasti na sborových zkouškách došlo ke zlepšení ve schopnosti zazpívat předehranou 

melodii. Formu nácviku prostřednictvím imitace si Jana plně osvojila do té míry, že se ale-

spoň v obrysu melodie potřebuje opírat o notový zápis. 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k žádným změnám. 

f. Harmonický sluch 

Orientace v harmonickém průběhu skladby se zlepšila. Altová poloha ji přinutila vnímat har-

monický průběh. Jana ho dokáže a využít ke zpěvu vlastního partu. 

g. Rytmické schopnosti 

K provedení rytmického úkolu potřebuje dostatek času. Kmírnému zlepšení došlo v procesu 

analýzy a provedení jednoduchých rytmických zadání. 

h. Zpěv z listu 

Intonační dovednosti zůstaly na stejné kvalitativní úrovni, stejně jako znalosti z hudební teo-

rie. Notový zápis ji slouží pouze k obrysu melodie a opoře při zpěvu s textem. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Nedošlo k žádným změnám. 

j. Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o půltón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „a", horní hranice tón „c2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „Is", horní tón „d2<\ 
k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Její pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 
mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti. 

Jaroslav 

U Jaroslava, kvůli poruše centrální nervové soustavy, nedošlo k žádnému zlepšení. Ukázalo se 

ale, že jeho nízká pěvecká připravenost začíná představovat prvek, který do značné míry 

ovlivňuje celkovou kvalitu stále se zlepšujícímu sboru. Toho si všímají zvláště ti, kteří vidí 
smysl sboru v uměleckém vyústění. 

Mirek 
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Celkové malé zlepšení a případné dílčí zdokonalení jsou odůvodněny malou domácí přípra-
vou, která probíhala nepravidelně. 

a. Pěvecký postoj 

Nedošlo k žádným změnám. 

b. Dechová opora 

Neschopnost nalézt dechovou oporu stále přetrvává, a v tom případě také rejstříkové znění 
zůstává v poloze hrudní. 

c. Dechová ekonomie 

Z pěvecké techniky došlo k největšímu zlepšení v oblasti dechové ekonomie. Plně využívá 

kapacitu plic, dovede s dechem šetřit a uvědomuje si vztah mezi hudební frází a rozvržením 
dechové funkce při zpěvu. 

d. Imitace melodie 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k výraznému zlepšení. Problémem stále zůstává světlý vokál „e" a celková nevyrov-
nanost vokálů. 

f. Harmonický sluch 

Došlo ke zdokonalení vnímání harmonického průběhu. 

g. Rytmické schopnosti 

Analýza a provedení základních rytmických hodnot a jejich kombinace se mírně zlepšila. 

Přesto zůstává problém složitý rytmus, ve kterém je aplikován ametrický princip. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje pomocí analýzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního výcviku se děje na základě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mollové řady. Složitější intonační problémy 

interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Nedošlo k žádným změnám. 

j. Hlasový rozsah 

Nedošlo k žádným změnám. 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Jeho pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 

mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti a pěvecké artikulace 

Kateřina 
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Vzhledem k tomu, že Kateřina soustavně navštěvovala hodiny sólového zpěvu, byl její pě-

vecký projev kultivovaný po celou dobu experimentálního vyučování. Kateřina si také udržela 

motivační atribut v podobě uměleckého zážitku, který se ale dlouhou dobu nedostavoval. Její 

časté absence na sborové zkoušce byly dokladem toho, že úroveň její pěvecké připravenosti 

přesahuje možnosti sboru. Po této stránce bylo mým nejhlavnějším úkolem (a jejího přítele 

Mirka) motivovat ji k účasti, protože tím pomáhala k celkovému zvuku sboru. S pochopením 

jejího rozhodnutí se ale do sboru po skončení experimentálního vyučování již nevrátila. 
a. Pěvecký postoj 

Je uvolněný a přirozený. 

b. Dechová opora 

Zlepšení aktivace dechové opory v pěveckém procesu se nejpatrněji projevilo ve fázi rozezpí-
vání. 

c. Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

d. Imitace melodie 

Nedošlo k žádným zrninám. Představuje dokonalé zvládnutí náeviku sk.adby prostřednic,vim 
imitace. 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k žádným změnám. 

f. Harmonický sluch 

Schopnost analyzovat hannonický průběh skladby a pochopit tonální vztahy jednotlivých 

souzvuků jí pomáhá při pěveckém provedení příslušného partu. 

g. Rytmické schopnosti 

Došlo ke zlepšení v rytmických dovednostech int^™,-^ . • « , 
cunostecn interpretovat i středně náročné rytmické úkoly. 

h. Zpěv z listu 

Interpretace notového zápisu se místy děje nomnrí =,„,1 -
y pomoci analyzy výškových tónových vztahů 

v procesu intonace. Kvalita intonačního vvcvikn , , , , 
výcviku se deje na zakladě elementárních dovedností 

intonace následných tónů diatonické durové a mnlini„s - a 
a mollové rady, a osvojení tónického kvintakor-

du. Složitější intonační problémy interpretuje jen pomocí imitace. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Nedošlo k žádným změnám. 

j . Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o tón v horním směru. 
Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „cl" , horní hranice tón „e2". 
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Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „h", horní tón „f2". 
k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Její pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 
mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti. 

Viola 

Po celou dobu experimentálního vyučování projevovala Viola snahu o zapojení do výuky, leč 

její rodinné a pracovní vytížení ji to nedovolovalo. Individuálním přípravám se věnovala jen 

nárazově, a tato nesystematická práce tak omezila hlubší rozvoj její hudebnosti. Viola sama 

ale potvrdila, že díky pěvecké výchově se cítí v lepší pěvecké kondici. 
a. Pěvecký postoj 

Uvolněný bez znatelných přepětí. Přesto působí viditelně jako nepřirozený a přiliž snaživý. 
b. Dechová opora 

Vědomě se naučila ve fázi rozezpívání pracovat s dechovou oporou a nezatěžovat tak hlasiv-

kové svaly. Přesto v procesu nácviku sborové skladby tuto pěveckou techniku opět opouštěla. 

Jakoby soustředění na sborový nácvik skladby zatěžoval její pěvecko-technické uvědomění. 
c. Dechová ekonomie 

Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

d. Imitace melodie 

Došlo ke zrychlení nácviku skladby formou imitace. 

e. Pěvecká artikulace 

Nedošlo k žádným změnám. 

f. Harmonický sluch 

Orientace v harmonickém průběhu skladby ji pomáhá při intonaci. 
g. Rytmické schopnosti 

D o š l o k upevnění dovednosti interpretovat jednoduché rytmické zadání. Osvojila si také me-

todu analýzy a nácviku provedení rytmického úkolu složitějšího zadání. 
h. Zpěv z listu 

I přes celkové zlepšení pěvecké techniky nedošlo k rozvoji intonačních dovedností. V počá-
teční fázi výcviku osvojení melodie je nejistá, ale částečného výsledku je schopna sama do-
sáhnout. sáhnout. 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojení nové látky probíhá pružně a rychle he? 
- t na • t ^ S t l Z V l á Š t n í h o p o v á n í . Občas je 

nutné se zament na složíte intonační problémv kter* v, 
Y, Ktere po nekohkerém opakování dojdou upev-

nění. ť 
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j. Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o tón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „g", horní hranice tón hl« 

Horní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „c2". 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Její pěvecký projev je bez „ c h y b n é h o ^ 

mimych nedostatků v rejstříkové vyrovnaností a ztíženého hlasového začátku. 

Hynek 

Nejlepšího zdokonalení celkové hudebnosti TT , 
nuaebnosti lze vidět u Hynka. Při rozhovoru potvrdil sou-

stavné domácí studium a přípravu na sborovou zkoušku Ke> ^ - a *, , 
L1 . , zkoušku. Ke zlepšeni došlo skoro ve všech 

oblastech diagnostických kategorií. 
a. Pěvecký postoj 

Lze diagnostikova, odlišností od vhodného pěveckého postoje. Předevš,tn stnrulost krěních a 

mimických ohliěejových svalů. Nesehopnost udržet télesné nvohtěn, po ce,on dobn fonace Je 

vidět časté stoupání a klesání brady. Nutno terlv + . -, u , x , y C d y k 0 n s t a í 0 v a t ' že v této kategorii nedošlo žád-
ných zlepšeni. 

b. Dechová opora 

Ve fázi rozezpívání je slylitelná snaha o zapojen, dechové opoty, avSak v procesn pěveckého 

nácviku sk,adh y Je veškerá pozornost věnována na intonaěn, výcvik a pěvecké zvládnut, je 

opomíjeno. 

c. Dechová ekonomie 

Plně využívá kapacitu plic, dovede s dechem šetřit a nv^z, • • 

v , ^ u , . m s e t n t a u v e d o m u j e si vztah mezi hudební frází a 
rozvrzenim dechove funkce pri zpěvu. 

d. Imitace melodie 

Novou melodie si v procesu nácviku dlouho osvojuje Osvniii « • x , , , x . . . . , J J e- U s v 0 J " si metodu pěveckého začátku, 
která nutně vyžaduje jako první krok oředsta™, 

„ u . t . / , P e d S t a V U t 0 n u a Pak Jeho následné provedení, avšak 
potřebuje pro to dostatek casu, který není vždy m o ž n é v n r . -

y m o z n e v procesu nácviku skladby nalézt. Ten-
to nedostatek se projevuje melodickým hledáním, slyšitelným jako glissando 

e. Pěvecká artikulace 
Vinou svalové strnulosti dochází k přepětí artikulačního ústroií v 

. w , , , , „ ° u s t r oJi- Konzonanty jsou nepřesné, 
projevuji se jako mumlaní. Vokálová řada je nevyrovnaná pv • ^ 

, „ * • t. vyrovnana. Presto diagnostikujeme zlepšení 
v uvolněni kořene jazyka a tedy i mírnému zlenění , . 

u u , • „, t „ Ä
 P S e m V a r t l^nlaci. Při uvědomění si problému je 

schopen chybny projev castecne napravit. 
f. Harmonický sluch 
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Tonální ukotvení melodie, stejně jako harmonické, analyzuje dlouho, což představuje jediné 

negativum. Pravidelným výcvikem se časová dotace potřebná k analýze zkracovala. Dokáže 

se o harmonický průběh skladby opřít v procesu zpěvu svého partu. 

g. Rytmické schopnosti 

K provedení rytmického úkolu potřebuje dostatek času, avšak jednoduché a předem osvojené 
rytmické problémy je schopen si individuálně upevnit. 

h. Zpěv z listu 

Zlepšení došlo také v této kategorii. V rámci osvojených intonačních problémů dokáže into-

novat z not. Podobně jako v předešlých kategorií diagnostikujeme i zde potřebu delší časové 
nř ín raw pripravy, 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Nové je schopen přijímat pružně a systematicky. Přesto, vzhledem kjeho věku, je pro osvoje-

ní nových schopností potřeba dostatek času, který se častým opakováním stále zkracuje. Tento 

jev je ale ve vývojové fázi rozvoje osobnosti typický a nepředstavuje tak výraznou odchylku, 
j. Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o tón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „A", horní hranice tón „dl". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „G", horní tón „el". 
k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Jeho pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 

mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti a častého najíždění na tón. 
Dana 

Kvůli časté absenci na sborových zkouškách a nulové individuální přípravě u Dany nedošlo k 

žádnému zlepšení. Dana se netajila jistou averzí k experimentálnímu vyučování a její absence 

je toho jen důkazem. Účast ve sboru byla pro ni podmíněna pouze společenským cílem a ten 
se během experimentálního vyučování omezil. 

Přesto věřím, že je Dana schopna svého hudebního rozvoje. 

Štěpánka 

a. Pěvecký postoj 

Je uvolněný a přirozený. 

b. Dechová opora 

Upevnila si představu dechové opory, ale i tak by se dal její hlasový projev charakterizovat 
jako slabý a dechově neopřený hlas neschopný dramatického ztvárnění. 

c. Dechová ekonomie 
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Práce s dechem je uvědomělá. Dokáže využít svou kapacitu. 

d. Imitace melodie 

Došlo ke zrychlení nácviku skladby formou imitace. 

e. Pěvecká artikulace 

Je zcela vyrovnaná a kultivovaná bez slyšitelných odchylek. 

f. Harmonický sluch 

Schopnost analyzovat harmonický průběh sklaHl™ o u • 

y pruDeh skladby a pochopit tonální vztahy jednotlivých 

souzvuku ji pomáhá při pěveckém provedení příslušného partu. 

g. Rytmické schopnosti 

Došlo ke zlepšení v rytmických dovednostech i n , c i t o v a t i stfcdné nároěné ^ n i c k é úkoly 

h. Zpěv z listu 

Diagnos,iknji mírné zlepšení v o b l o s t i ^ „ p r o v e d e n ] . ^ ^ 

i. Hudební paměť a schopnost učit se 

Osvojen, nové látky probíhá pružně a rychle, bez nutnosti zvláštního opakování. Obéas je 

nu,ne se zaměft, na složité intonaění problémy, které po nékoHkerém opakování dojdou upev 
něm. r 

j . Hlasový rozsah 
Hlasový rozsah se zvýšil o tón v horním směru. 
Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „cl" , horní hranice tón „d2" 

Spodní hranice pěvecky možného ale ohtí*n* , „ , 
, , obt.zne pouzitelneho hlasuje tón „a", horní tón „e2". 
k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Její pěvecký projev je bez příznaků chybného no„*ití x , , . u , t . « . y ° P 0 U Z l t l Pevecko-technické techniky, vyjma 

mírných nedostatku v rejstříkové vyrovnanosti 

Slávek 
U Slávka došlo k celkovému zlepšení hudebnnct; ; -

.. P e b n 0 S t 1 ' 1 P r e s to> že se soustavně na sborové zkouš-

ky nepřipravoval. Jeho rozvoji jistě napomohly soukromé - , . 
F i y soukromé hodiny vyuky instrumentálního ná-

stroje - violoncella. 
Jeho sborová aktivita byla vzorná a to se talcé -, 
c l , , . t a k e P r 0 j e v i l ° n a celkovém zlepšení. Přesto zůstává 
Slávek, podobné jako Hynek, průměrným zpěvákem w -

y l e v á k e m , který musí dosavadní zlepšení utvrzovat 
a upevňovat. 

a. Pěvecký postoj 
Lze diagnostikovat odlišnosti od vhodného p ě v e c k o 

, . - , Pěveckého postoje. Především strnulost krčních a 
mimických obličejových svalů. Neschopnost udržet těl . - , 

P udržet telesne uvolnění po celou dobu fonace. Je 

134 



Diplomová práce r, 
Experiment 

vidět časté stoupání a klesání brady. Nutno tedy konstatovat, že v této kategorii nedošlo žád-
ných zlepšení. 

b. Dechová opora 

Ve fázi rozezpívání je slyšitelná snaha o zapojení dechové opory, avšak v procesu pěveckého 

nácviku skladby je veškerá pozornost věnována na intonační výcvik a pěvecké zvládnutí je 

opomíjeno. Míra zlepšení v této kategorii je minimální. 

c. Dechová ekonomie 

Plně využívá kapacitu plic, dovede s dechem šetřit a uvědomuje si vztah mezi hudební frází a 
rozvržením dechové funkce při zpěvu. 

d. Imitace melodie 

Novou melodie si v procesu nácviku dlouho osvojuje. Pro představu tónu potřebuje dostatek 

času, který není vždy možné v procesu nácviku skladby nalézt. Tento nedostatek se projevuje 

melodickým hledáním, slyšitelným jako glissando. Plně si neosvojil fázi představy tónu 

v procesu hlasového začátku.Zajímavostí představuje to, že v procesu zpěvu z not došlo 

k mírnému zlepšení, avšak zpěv formou imitace nikoli. Možné vysvětlení je absence sluchové 

analýzy na úkor rozvoje pochopení notografického zápisu. 

e. Pěvecká artikulace 

Vinou svalové strnulosti dochází k přepětí artikulačního ústrojí. Konzonanty jsou nepřesné, 

projevují se jako mumlání. Vokálová řada je nevyrovnaná. Kořen jazyka se ve fázi rozezpívá-

ní nepodařilo dlouhodobě uvolnit. Při uvědomění si problému je však schopen chybný projev 

částečně napravit. 

f. Harmonický sluch 

Tonální ukotvení melodie, stejně jako harmonické, analyzuje dlouho, což představuje jediné 

negativum. Pravidelným výcvikem se časová dotace potřebná k analýze zkracovala. Dokáže 

se o harmonický průběh skladby opřít v procesu zpěvu svého partu. 

g. Rytmické schopnosti 

K provedení rytmického úkolu potřebuje dostatek času. Kmírnému zlepšení došlo v procesu 

analýzy a provedení jednoduchých rytmických zadání. 

h. Zpěv z listu 

V této kategorii došlo k mírnému zlepšení, avšak připisuji to spíše vlivem rozvoje instrumen-

tální dovednosti než experimentálnímu vyučování. V rámci osvojených intonačních problémů 

dokáže intonovat z not. Podobně jako v předešlých kategorií diagnostikujeme i zde potřebu 

delší časové přípravy. 

j. Hudební paměť a schopnost učit se 
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Míra schopnosti učit se nové je u Slávka nesena kontrastem mezi vlastní motivací a fyzilogic-

kým předpokladům vývojové etapy rozvoje osobnosti. Vyznačuje se velkou motivační úrovní, 

ale jeho schopnost učit se nové je usměrňována postupným uklidňováním variability centrální 

nervové soustavy. Pamětní pochody vyžadují delší opakování, než dojde k upevnění. 

j. Hlasový rozsah 

Hlasový rozsah se zvýšil o půltón v horním směru. 

Spodní hranice pěvecky použitelného hlasuje tón „g", horní hranice tón „cis2". 

Spodní hranice pěvecky možného ale obtížně použitelného hlasuje tón „E", horní tón „dl", 

k. Hlasové vady a hlasové poruchy 

Jeho pěvecký projev je bez příznaků chybného použití pěvecko-technické techniky, vyjma 

mírných nedostatků v rejstříkové vyrovnanosti a častého najíždění na tón. 

3.7.2 Grafické vyhodnocení celkové výstupní diagnostiky 
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a Pěvecký postoj 1 2 1 3 2 1 ? ? 1 3 3 
b Dechová opora 2 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 
c Dechová ekonomie 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
d Imitace melodie 2 2 2 5 2 1 1 3 1 3 ? 
e Pěvecká artikulace 1 1 1 4 2 1 1 1 1 ? ? 
f Harmonický sluch 1 1 2 5 1 1 1 3 1 ? ? 

Rytmické schop-
nosti 1 2 3 4 2 1 ? 4 1 3 ? 

h Zpěv z listu 1 3 3 4 2 2 ? 4 ? 3 3 
1 Hudební paměť 1 2 2 5 1 1 1 3 1 ? ? 
1 Schopnost učit se 1 1 1 5 1 1 1 1 1 ? 1 

Celkové hodnocení 12 17 21 42 18 12 15 28 13 25 21 

Popis tabulky: 

Evaluace celkové hudební připravenosti: individuální zl s - u 

nosti u jednotlivých zpěváků dokládá porovnání vysl d k ^ ^ & ^ ^ ^ ^ 

stupni diagnostiky. Vyjma dvou zpěváků došlo k , ' " CeJkoveho hodnocení vstupní a vý-
J i ř í 6 6 P S e n i ' J a k u k a z u J ' e následující přehled. 
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Celkové hudební připravenost sborn se také zvýšila. V závorce uvádím původní stav při 

vstupní diagnostice. V kategorii výborných zpěváků jsou j iž dva (0) zpéváci. V druhé katego-

rii dobrých zpěváků jsou ětyři (4) zpěváci. Ve třetí kategorii ětyři (4) a ve ítvrté žádný (2) 

zpěvák. Pouze jeden (1) zpěvák je v kategorii, která znaěí urěiton překážku dalšího osobního 
vývoje zpěváka. 
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Evaluace hlasových vad: U Slávka a Hynka se podařilo díky pěveckému výcviku odstranit 

špatné návyky hrudních a tlačených tónů. Důvodem rejstříkové nevyváženosti u všech zpěvá-

ků je neschopnost zahlazení rejstříkového přechodu. Přesto došlo k individuálnímu zlepšení 

rejstříkového posazení hlasu ve střední mluvní poloze. 

Evaluace hlasového rozsahu: Soustavnou pěveckou výchovou ve sboru bylo dokázáno rozšířit 

hlasový rozsah horní hranice přibližně o jeden tón výše. 

3.8 Vyhodnocení experimentu 
Experimentální vyučování potvrdilo první hypotézu, že lze i u dospělých sborových zpěváků 

(amatérů) vypěstovat hudební představivost, hudební paměť, tonální cítění, harmonické cítění 

a rytmické cítění, a tak docílit čistého vícehlasého zpěvu. Podmínkou však zůstává systema-

tická příprava, která u mnohých frekventantů nebyla uskutečněna. 

Míra zdokonalení jednotlivých složek celkové hudebnosti by se u jednotlivých členů dala při-

rovnat k jedné ze tří možnostem: 

1. došlo k celkovému (komplexnímu) rozvoji všech složek hudebnosti, 

2. došlo k rozvoji pouze dílčích složek celkové hudebnosti, 

3. nedošlo k rozvoji hudebnosti. 

Ti zpěváci, kteří se soustavně individuálně připravovali a pravidelně navštěvovali zkoušky 

sboru (zvláště část rozezpívání) se zdokonalili ve většině složek hudebnosti, jak nastínila prv-

ní hypotéza. Jejich zdokonalení představovalo komplexní a celkové zlepšení. 

Ostatní zpěváci, kteří se soustavně individuálně nepřipravovali a zdokonalovali se jen na zá-

kladě nácviku sborových písní, dosáhli pouze omezeného a dílčího zlepšení složek. 

Zajímavým zjištěním bylo, že celkové zlepšení se ukázalo právě u těch, kteří hudbu ve svém 

předchozím životě nepraktikovali. Tento fakt potvrzuje, že šanci na rozvoj hudebnosti má také 

dospělý člověk. 

K žádnému rozvoji složek hudebnosti došlo u dvou frekventantů. Jaroslavova systematická 

příprava byla omezena nedokonalostí (absencí) pamětní složky centrální nervové soustavy. 

Zato Dana , která byla po stránce psychických a fyzických dispozic plně vybavena, neproká-

zala hlubší rozvoj kvůli vlastní motivaci účastnit se experimentálního vyučování. 

Výsledná teoretická, intonační a hlasová kvalita celého sboru se výsledkem experimentálního 

vyučování zlepšila: 

1. Důkazem intonačních dovedností je postupné rozšíření sborového repertoáru o těžší 

skladby vyžadující pravé intonační připravenost. Také doba nácviku skladby se v kategorii 
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Jednoduché skladby" dvojnásobně zkrátila. Před zpěvem jsem zadával tóny pomocí zahrání 

akordu a sbor analyzoval jednotlivé stupně. 

2. Také teoretická rovina připravenosti došla zlepšení. Ta se projevila j iž v komunikaci 

mezi sbormistrem a sborem. Mohl jsem si dovolit popisovat jednotlivé problémy pomocí 

ustáleného názvosloví a nehledat české ekvivalenty. Také sjednocení slovníku přispělo ke 

zrychlení zkoušky - vše se vysvětlilo jedním způsobem, kterému všichni rozuměli. 

Experimentální vyučování také částečně potvrdilo i druhou hypotézu, že rozvojem pěvecko 

technických dovedností dojde ke zdokonalení sborového vokálního projevu. 

Důkazem zlepšení hlasové výchovy je zapojení do repertoáru písně, které svou hlasovou po-

lohou jednotlivých hlasových skupin předčí původní repertoár, celkové rozšíření hlasového 

rozsahu jednotlivých hlasových skupin o jeden tón. 

Přesto se nepodařilo zcela sjednotit kvalitu hlasového projevu. U některých zpěváků stále pře-

trvává jistý projev nedokonalého zvládnutí funkce dechové opory. Tento stav je zapříčiněn 

pravidelnou absencí některých frekventantů při pěvecké výchově v procesu rozezpívání, kde 

byla této problematice věnována největší část projektu. 

V celkovém náhledu se zapojením experimentálního vyučování úroveň sboru zlepšila. U indi-

viduálního zlepšení je nutné zvážit osobní investici jednotlivých zpěváků. Ti, kteří se aktivně 

zapojili, potvrdili funkčnost metody. 

3.9 Závěr pro pedagogickou praxi 
Ve své práci jsem se zaměřil na rozvoj celkové hudebnosti dospělých amatérů prostřednictvím 

pěveckých dovedností. Metodickým východiskem se stala aplikace intonační metody a vý-

chovy pěvecké techniky během sborové zkoušky, kde byla prováděna hlavní část vyučování. 

Od frekventantů byla vyžadována osobní domácí příprava. 

Experiment potvrdil platnost výcviku počátku intonace na osvojení tónického kvintakordu 

durového i mollového a osvojení intonace v prostoru prvních pěti tónů diatonické durové a 

mollové řady. To pomocí kombinace intonačních pomůcek solmizace, opěrné písně, nápěvko-

vé metody, myšleného tónu a posuvné noty. 

Výsledky experimentu mě vedou k vymezení některých závěrů pro pedagogickou praxi: 

Veškerý intonační výcvik doporučuji provádět formou kombinace tonálních a intervalových 

metod od počátku přednášených v různých tóninách a různých klíčích. 
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Rytmickou metodu pak doporučuji postavit na osvojení noty čtvrťové a osminové. Od nich 

pak dále postupoval k dalším notám a jejich kombinacím. Klást důraz na zapojení mluvené 

artikulace do výcviku rytmu, např. formou rytmických slabik. 

Pro osvojení základů hudební teorie u dospělých amatérů je vhodné vytvořit speciální studijní 

materiály. Jejich obsahem a formou popularizačního textu seznámit a přiblížit dospělým ama-

térům jen ty vědomosti, které jsou pro intonační výcvik nezbytně třeba. Mezi teoretické mi-

nimum pro intonační výcvik patří nauka četby not, pochopení tónových vztahů a rytmické 

členění hudby. Vhodným doplňkem tohoto materiálu může být CD s hudebními ukázkami a 

materiálem k vlastnímu studiu. Může obsahovat i ukázky, na které se odvolávají pasáže v tex-

tovém materiálu, dále sluchová cvičení a písně určené k poslechu. 

Je vhodné veškerou pěveckou literaturu určenou pro poslech a pěvecké osvojení, jako opěrné 

písně a nápěvky, upravovat moderní populární aranžmá, aby byla tato hudba přijatelná i pro 

dospělého člověka. 

Experiment částečně vyvrátil možnost zapojení vlastního samostudia u dospělých amatérů. 

Příčinou této neochoty vlastní přípravy mohou být osobní, motivační, rodinné či pracovní. 

Pro výuku dospělých amatérů představuje nej významnější roli právě motivace - důvod proč 

chodí do sboru. Experimentální vyučování potvrdilo, že ti, kteří jsou motivováni uměleckým 

zážitkem, jsou připraveni pro další rozvoj a význam intonační výchovy, stejně jako pěvecké, 

rytmické aj., pochopí. Ovšem ti, kteří jsou motivování pouze společenskou funkcí sborového 

zpěvu, budou přijímat jakýkoli vzdělávací prvek ve sborové zkoušce jako rušivý element. 

Experiment částečně potvrdil hypotézu vlivu pěvecké výchovy na kvalitu intonačních doved-

ností. Ukázalo se, že rozvoj pěveckých dovedností u dospělých amatérů závisí na kvalitě je-

jich hlasového aparátu, sluchového analyzátoru a schopnosti osvojit si nové dovednosti. 

Výsledkem experimentálního vyučování může být konstatování, že soustavným rozvojem pě-

veckých dovedností u amatérských sborových zpěváků dojde k celkovému i dílčímu zlepšení 

pěvecké techniky. 
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Anotace 

Obsahem práce "Rozvoj celkové hudebnosti dospělého amatérského sborového zpěváka pro-

střednictvím intonačního výcviku" je výzkum rozvoje hudebnosti u dospělých amatérů s dů-

razem na rozvoj intonačních a pěveckých dovedností. Výzkumné šetření se uskutečnilo v ex-

perimentálním vyučování, které se odehrálo v roce 2005 a trvalo tři školní semestry. Zúčastni-

lo se ho 11 dospělých hudebních amatérů, kteří se přihlásili na obor sborový zpěv v CH ZUŠ 

Harmonie, o.p.s. 

Nevyrovnaná úroveň rozvoje hudebnosti, jež se prokázala při vstupní diagnostice u amatér-

ských dospělých zpěváků, vedla autora práce k vytvoření vlastních didaktických materiálů, 

pomocí nichž se pokusil dokázat, že i dospělý člověk, který se hudbě nikdy vážně nevěnoval, 

se může dále hudebně vzdělávat, rozvíjet své hudební schopnosti, hudbu prožívat a aktivně 

provozovat. Cílem bylo zapojit dospělého amatéra do sborového provedení vokální skladby. 

Didaktické statě se zaměřují na metodiku výcviku intonace, rytmu a pěveckých dovedností. 

Vytvořená metodická řada integruje účelně vybrané prvky mnohých českých intonačních sys-

témů určených pro elementární pedagogiku i vzdělávání a přípravu hudebních profesionálů (v 

teoretické části je předložen jejich rozbor s důrazem na uplatnění ve sboru složeném z dospě-

lých amatérů). Výsledná metoda tak představuje soubor intonačních postupů a intonačních 

pomůcek. Celkové pojetí vychází z kombinace tonální a intervalové metody, paralelní durové 

a mollové tonality.Hlavní intonační pomůcku představuje použití solmizačních slabik v rela-

tivním pojetí. Doplněním o nápěvky, opěrné písně, pamětný i myšlený tón a posuvnou notu 

nabízí výsledná metoda větší prostor k tvořivému uchopení intonační výchovy u dospělých 

amatérů. 

Pěvecká výchova je postavena na uvědomělém zapojení dechové opory do pěveckého proce-

su. 

Nezbytnou součástí výuky bylo osvojení základů hudební nauky. K tomu účelu autor experi-

mentu vytvořil skripta Minimum sborového zpěváka doplněná CD s hudebními ukázkami a 

úkoly. Text a DC měly sloužit zpěvákům k domácímu procvičování probrané látky. Experi-

ment nepotvrdil domněnku vlastního samostudia pomocí práce se skripty a CD. Časové vypě-

tí, rodinné zázemí a také nechuť k vlastní přípravě byly hlavními důvody, proč nebyla skripta 

plně přijata. Rozšíření experimentálního vyučování o prvek vlastního samostudia a domácí 

přípravy na sborovou zkoušku se tak nenaplnil. Domnívám se však, že delší časovou dotací na 

experiment by bylo možné zjistit konkrétní důvody, proč si dospělí amatéři nevypěstovali vě-
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domí důležitosti domácí přípravy a veškerý výchovný proces omezili jen na sborovou zkouš-

ku. 

Předložená práce se také zabývá otázkou psychologického východiska vzdělávání v hudbě u 

dospělého člověka. Definuje podmínky, za kterých je možné dospělého jedince hudebně vzdě-

lávat. Všímá si rozdílů mezi psychologickými rozdíly elementární pedagogiky a pedagogiky 

vzdělávání dospělých. 

Uvědomujeme si, že v procesu stárnutí dochází k ustálení některých složek potřebných k uče-

ní (snižuje se míra paměťové složky a schopnost systematicky vnímat, tříbit a utvrzovat nové 

poznatky, celková flexibilita). 

Při ověřování experimentu byl akceptován věk jednotlivých dospělých zpěváků, respektován 

stav jejich hlasového a sluchového aparátu i celkové fyzické a zdravotní kondice. Experiment 

částečně potvrdil fakt, že s postupným vývojem hlasového aparátu v procesu stárnutí dochází 

k omezení kvality pěveckého projevu. Přesto se domnívám, a experiment to potvrdil, že i lidé 

ve stádiu starší dospělosti (tj. po roce 45 svého života) mohou plně podpořit společný sborový 

vokální projev. Podmínkou však zůstává aktivní zapojení správné funkce dechové opory a ab-

sence příznaků hlasových vad a chyb. 
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Annotation 

Der Inhalt der Arbeit „Die Entfaltung der Gesamtmusikalität eines erwachsenen Chorsängers 

durch die Intonationsbildung" ist die Forschung der Musikalitätsentfaltung bei 

dererwachsenen Amateuren mit dem Nachdruck auf die Entfaltung derlntonations und 

Gesangsgeschicklichkeiten. Die Forschungserhebung ist imExperimentalunterricht im Jahre 

2005 zustandegokommen und hat drei Schulsemester gedauert. An dieser Erhebung haben 11 

erwachsene zum Chorgesang in der CH ZUŠ Harmonie, o.p.s. angemeldete Musikamateure 

teilgenommen. 

Der unausgeglichte Grad der Musikalitätsentfaltung, der sichbei der Antrittsdiagnostik der 

erwachsenen Amateursänger erwiesen hat hat den Autor des werkes veranlaßt, seine sigenen 

didaktischen Mittel zu schaffen, mit den hat er versucht, den Beweis zu fuhren, daß auch der 

Erwachsene, der sich derMusik mit Emst nie gewidmet hat, sich in der Musik ausbilden, seine 

Musikfahigkeiten entwickeln, die Musik erleben und aktiv betreiben kann. Das Ziel war, den 

erwachsenen Amateur in die Chorauffuhrung der Vokalkomposition einzugliedern. 

Die didaktischen Artikel sind auf die Methodik der Intonations, Rythmus und 

Gesanggeschichtlichkeiten eingestellt. 

Die gebildete methodische Reihe integriert die zweckmäßig ausgewählten Elemente von 

zahlreichen tschechischen fur die Elementarpädagogik sowie Heranbildung und Vorbereitung 

derMusikprofessionallen bestimmten Intonationssystemen. (Im teoretischen Teil ist die 

Analyse mit dem Nachtruck suf die Anwendung im aus erwaschenen Amateuren 

zusammengesetzten Chor vorgelegt.) Die resultierende Methode bedeutet also 

Zusammenstellung von Intonationsverfahren und hilfsmitteln. Die Gesamtauffassung geht 

von der Kombination der Tonal und Intervallmethoden, der parallelen Dur und Molltonalität 

aus. Als Hauptintonationshilfsmittel wird sie Verwendung von Solmisationssilben in der 

Relativauffassung vorgestellt. Durch Ergänzung mit Singweisen, Stützliedern, Gedächtniston 

sowie gedachten Ton und Schiebenote bietet die resultierende Methode den größeren Raum zu 

schöpferischer Auffassung der Intonationserziehung bei erwachsenen Amateuren an. 

Die Gesangserziehung ist suf der bewußten Eingliederung der Atemstütze in der 

Gesangsprozeß gestellt. 

Der unerläßliche Bestandteil des Unterrichtes war die Aneignung der Grundlagen der 

Musiklehre. Zu diesem Zwecke hat der Autor des Experimentes die mit CD mit Musikproben 

und Aufgaben ergänzenden Skripten „Minimum des Chorsängers" geschafft. Der Textund CD 
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sollten fur die Sänger zum Hauseinüben des durchgenommenen Lehrstoffes dienen. Das 

Experiment hat die Mutmaßung des eigenen Selbststudiums mittels der Arbeit mit Skripten 

und CD nicht bestätigt. Zeitanspannung, Familieleben undauch die Unlust zur eigenen 

Vorbereitung, das waren die Hauptgründe, warum die Skripten nicht voll angenommen 

wurden. Die Erweiterung des Experimentalunterrichtes mit dem Element des eigenen 

Selbststudiums und der Hausvorbereitung zur Chorprobe ist also nicht in Erfüllung gegangen. 

Ich nehme aber an, daß mit der längeren Zeitdotation für Experiment, wäre es möglich, die 

konkreten Gründe festzustellen, warum die erwachsenen Amateure das eigene Bewußtsein der 

Wichtigkeit der Hausvorbereitung nicht geschafft naben und den ganzen Erziehungsprozeß 

nur auf Chorprobe beschränkt haben. 

Die vorgelegte Arbeit befaßt sich mit der Frage des psychogischen Ausweges der 

Musikbildung beim Erwachsenen. Sie definiert die Bedingungen, unter den ist es möglich, 

den erwachsenen Einzelne in der Musik zu bilden. Sie beachtet die Unterschiede zwischen 

psychologischen Unterschieden der Elementarpädagogik und der Pädagogik bei der Bildung 

der Erwachsenen. 

Wir nehmen zur Kenntnis, daß im Prozeß des Alterns zur Festigung von einigen zum Lernen 

benötigen Komponenten kommt. (Die Größde des Gedächtniskomponente und die Fähigkeit 

systematisch wahrzunehmen, die neuen Erkenntnisse zu üben und zu befestigen, die 

Gesamtflexibilität setzen herab.) 

Bei Überprüfung des Experimentes war das Alter der einzelnen erwachsenen Sänger 

akzeptiert und der Zustand ihres Stimm und Gehörorgans sowie die gesamte körperliche und 

gesundheitliche Kondition respektiert. Das Experiment hat teilweise das Faktum bestätigt, daß 

mit der fortschreitenden Entwicklung des Stimmt organs im Älterungsprozeß zur Begrenzung 

der Qualität der Gesangsäußerung kommt. Trotzdem nehme ich an, und das Experiment hat 

das bestätig, daß auch die Leute im Stadium der älteren Mündigkeit (d.h. über 45 Jahre) die 

gesamte Vokaläußerung aber die aktive Eingliederung der richtigen Funktion der Altemstütze 

und die Absenz von Kennzeichen der Stimmfehler undgebrechen bleibt. 
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