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Abstract 
My thesis deals with problematic instructive piano methodology. The aim of my thesis 

is to present the book called Little Piano School and the book called New Piano School. 

They were written by the authors Zdena Janžurová and Milada Borová. They are 

comprehensively compiled books that creatively explain the best of modern methodical 

processes. It teaches how to play tie piano and it includes lessons for children of three 

years of age up to fifth-sixth class school of art. Next, I want to introduce the 

personality of professor Zdena Janžurová and her working methods and point of view 

about teaching the piano. 

I want to concentrate on the more detailed analysis of the Little Piano School and 

the analysis of four section from New Piano school and their methodical proceedings. 

Then I will compare these methods to my own experience from long-term stadying in 

class with professor Zdena Janžurová and to my own teaching practice. The Little Piano 

School contains a lots of creative stimulations for working with preschool childern and 

the New Piano School has the same for school childern. They both develope musical 

feelings for childern, rhytmical and melodical feelings, auditory imagination and 

musical memory, capability of improvising and creativity. These stimulative musical 

activities are especially significant in early childhood, because these knowledge can be 

more developed in later childhood and will create their personality. 

The thesis is devided into several chapters. The first chapter presents the 

personality of professor Zdena Janžurová and her teaching methods, that she practised. 

Her working enthusiasm, passion and mental energy were exemplary every time. The 

following chapters exemplify the proper analysis of the Little Piano School and four 

parts of the New Piano School. It discusses information and was based on long time 

pedagogical practise of professor Zdena Janžurová. I will then aproache methodical 

procedures selected for advanced childern in auditory and rhytmical aspect. Next, I will 

talk about the playing of dots, training all king of strokes of playing the piano and 

another difficulties, which teachers need to solve. 



Úvod 
Paní profesorka Zdena Janžurová svou pedagogickou činností ovlivnila široké spektrum 

veřejnosti, a to nejen učitele, ale také rodiče, kteří se museli na výuce podílet. Usilovala 

o to, aby její metody byly srozumitelné, a pořádala přednášky pro učitele lidových škol 

umění, na kterých předváděla v praxi se svými žáky i s cizími dětmi, jak při výuce 

tvořivě pracovat. U každého dítěte se snažila hledat ty nejlepší varianty jeho dalšího 

hudebního rozvoje a neustále vzbuzovat jeho zájem o klavírní hru. 

V této práci se zabývám problematikou klavírního vyučování a vlastním popisem 

metod práce a metodických postupů, jež publikace Zdeny Janžurové obsahují, protože 

dle mého přesvědčení umožňují tvořivou a hravou formou položit základ ke klavírní hře 

od předškolního věku dítěte. Teoretické poznatky budou propojeny s praxí analýzou 

některých vybraných skladeb a doplněny o mé vlastní zkušenosti ze studií u paní 

profesorky nebo z vlastní pedagogické praxe. 

Cílem mé práce je představit Klavírní školičku a Novou klavírní školu jako 

jedinečně zpracovanou klavírní školu na základě moderních metodických postupů, 

kterou stále považuji v porovnání s ostatními klavírními školami za ojedinělou a 

výjimečnou. Bohužel se stále setkávám s učiteli, kteří při výuce raději využívají starších 

klavírních škol, protože se více zaměřují na technickou stránku klavírní hry, metody 

těchto škol považují za vyzkoušené, aniž by kladly na učitele a na žáka požadavky 

vlastní tvořivé práce. Klavírní vyučování ale pokládám za tvůrčí umělecký proces, a 

proto by nemělo být pouhou mechanickou aplikací doporučených postupů. Klavírní 

pedagog by měl neustále dítěti zprostředkovávat zážitek ze hry a poskytovat mu 

pozornost a péči, která má vliv na celkový vývoj jeho osobnosti. 

Práce je rozčleněna do několika kapitol. První kapitola se věnuje osobnosti paní 

profesorky Zdeny Janžurové a jejím metodickým postupům, které využívala při výuce. 

Dle mého názoru je Klavírní školička i Nová klavírní škola úzce spojena s její osobností 

a v těchto publikacích se odráží její neúnavné nasazení a duševní energie, které jako 

učitel i jako člověk vkládala do výuky a do činností běžného denního života. Svým 

žákům tak předávala nejen své zkušenosti a rady, které mám stále na paměti, ale také 
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nekonečný optimismus a energii. Následující kapitoly jsou věnované vlastnímu rozboru 

Klavírní školičky a čtyř dílů Nové klavírní školy, které vznikly na základě dlouholeté 

pedagogické práce paní profesorky Zdeny Janžurové. 
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1. kapitola: Osobnost Zdeny Janžurové 

1.1 Životopis Zdeny Janžurové 

Zdena Janžurová se narodila 11. 12. 1926 v Košicích. Po studiích na gymnáziu ve 

Valašském Meziříčí byla přijata na pražskou konzervatoř, obor klavír. Tu v roce 1951 

absolvovala veřejným koncertem a získala aprobaci pro výuku klavírní hry, přípravné 

hudební výchovy a hudební nauky na základních a středních uměleckých školách. Po 

absolutoriu pracovala jako tajemnice Svazu československých skladatelů v oblasti 

tvorby pro děti a mládež. V roce 1952 pokračovala v dálkovém studiu pedagogiky 

a psychologie na Pedagogické fakultě v Praze a dále se vzdělávala v instruktorských 

kurzech pořádaných ministerstvem školství, na nichž později sama přednášela. Od roku 

1953 začala vyučovat na lidových školách umění a byla pověřena vedením pedagogické 

praxe posluchačů konzervatoře. Podílela se na zpracování pedagogického čtení Jak 

přispívají LŠU k výchově mládeže, metodicky zpracovala postupy nástrojové výuky 

v přípravné hudební výchově a spolupracovala s Výzkumným ústavem odborného 

školství při přípravě skript Základy improvizace klavírního doprovodu. 

Od roku 1972 začala paní profesorka působit ve Výzkumném ústavu 

pedagogickém. Těžiště její práce spočívalo v teoretickém a výzkumném řešení stavu 

a dalšího rozvoje teorie a praxe hudební výchovy na tehdejších lidových školách umění. 

Podílela se na tvorbě osnov, metodických materiálů, učebních textů a učebnic pro 

lidové školy umění. V odborné činnosti se specializovala na počáteční nástrojovou 

výuku a výuku improvizace. Na tato témata přednášela pro učitele i širší odbornou 

veřejnost. Pro realizaci nové koncepce výuky na lidových školách umění vznikly 

publikace S písničkou u klavíru (Supraphon 1974), na které pracovala s profesorkou 

Zdenou Průšovou, a Klavírní školička (Panton 1976). Klavírní školička vznikla ve 

spolupráci s profesorkou Miladou Borovou, skladatelem Jiřím Slukou a akademickým 

malířem Josefem Palečkem. Za tyto publikace obdržela cenu ministerstva kultury 

ČSSR. Dále vznikl sborník Dítě u klavíru (Pedagogové socialistických zemí o klavírním 

vyučování, Supraphon 1979), ve kterém Zdena Janžurová uveřejnila svou studii 

Základy improvizace klavírního doprovodu. Později na Klavírní školičku navázala Nová 

klavírní škola, díl první a druhý (Panton 1993), díl třetí (Panton 1999) a čtvrtý (Panton 
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International 2001), která je jejím pokračováním, ale i samostatnou školou pro 

začátečníky. Zvláštní místo zaujímá filmový portrét Teodory Remundové Jen malý 

kousek štěstí (1994), ve kterém režisérka zachytila paní profesorku nejen jako 

pedagožku, ale také jako člověka v roli matky a babičky. 

Posledním titulem, který vznikl na základě Nové klavírní školy, je instruktivní 

videoprogram Klavír hrou (1998), na které je, v režii Š. Nepráše a M. Chlupáče 

a odborné poradkyně J. Korbelové, zpracován průřez klavírní problematikou od 

prvopočátku výuky až po skladby koncertního charakteru v živé práci paní profesorky 

s dětmi i s jejími komentáři, detailními záběry rukou i notového materiálu. Jeho 

konečného vydání se bohužel paní profesorka již nedožila, ale usilovně na něm 

pracovala až do posledních chvil svého života. Zemřela 26. května 1997 v Praze. 
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1.2 Metoda práce 

Hodiny u paní profesorky byly vždy otevřené pro všechny a pamatuji se, že do hodin 

často chodili jiní učitelé nebo studenti, a to nejen z Prahy, ale i odlehlých měst naší 

republiky (například z Ostravy). Zkrátka mohl přijít kdokoli a kdykoli. Od toho se také 

odvíjel způsob a styl výuky paní profesorky. Usilovala o to, aby její metody byly 

srozumitelné a zajímavé pro široké spektrum veřejnosti, tedy nejen pro učitele (tj. osoby 

zasvěcené), ale také pro rodiče, kteří v mnoha případech nebyli v kontaktu s hudbou do 

doby, než přivedli své děti do hudební školy a museli s dětmi cvičit, a v neposlední řadě 

pro studenty, tedy budoucí pedagogy. U studentů na to kladla zvláštní důraz, protože 

právě je považovala za vychovatele příští generace, a proto u nich chtěla vzbudit co 

největší zájem o nový způsob práce s dětmi. Starší generace učitelů byla zvyklá 

pracovat dle svých zavedených metod a nebyla tolik nakloněna novějším postupům 

a metodám výuky. 

V šedesátých letech v Praze vznikla Vzorová hudební škola, posléze LŠU 

Voršilská (dnes Hudební škola hlavního města Prahy). Na této škole působila paní 

profesorka od roku 1960 a současně také pracovala ve Výzkumném ústavu 

pedagogickém, kde se podílela na tvorbě osnov a metodických materiálů pro základní 

umělecké školy (později pro konzervatoře, pedagogické školy a pedagogické fakulty). 

Osnovy vznikaly v šedesátých letech kvůli nespokojenosti s dosavadním stylem výuky 

a měly spolu s novými školami přilákat učitele k novému způsobu práce ve výuce. Díky 

těmto činnostem mohla paní profesorka dokonale využít zkušeností ze své pedagogické 

a výzkumné činnosti a uplatnit tak metody v praxi v podobě výuky a práce s dětmi. 

Vzorová hudební škola byla v jistém smyslu výběrová, co se týká učitelů. Byli 

v ní pouze ti nejlepší ze všech a vznikaly zde také osnovy. Škola měla po sovětském 

vzoru dokázat, že i malé děti od tří do pěti let a děti nenadané lze naučit hře na hudební 

nástroj. Škola měla dokonce povinnost nenadané děti přijímat a postupem času pojem 

Voršilská budil úctu pedagogů a ostatních škol. Její studenti byli úspěšní a umísťovali 

se na předních pozicích soutěží. Svou roli hrálo nepochybně duchovní prostředí této 

školy, které bylo výjimečné (jsem velice ráda, že jsem jej mohla zažít). Její učitelé totiž 

drželi při sobě, navzájem spolupracovali, a to i mezioborově. Nebáli se kritiky kolegů 

ani rozebírání výkonů svých žáků navzájem, brali je naopak jako cenné připomínky 
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a cestu ke zlepšení výkonu svého žáka. Sama jsem toho jako studentka paní profesorky 

byla často svědkem a musím s lítostí říct, že duch této tradice dnes na školách docela 

vymizel. Sebemenší připomínka není brána jako rada, ale jako kritika a učitelé mezi 

sebou soupeří navzájem. 

Důležitou činností paní profesorky byly semináře a přednášky, které pořádala od 

šedesátých let. Věnovala se přednáškám pro učitele lidových škol umění a také pro širší 

odbornou veřejnost. Pro realizaci nové koncepce vznikly publikace Spísničkou 

u klavíru a Klavírní školička. Když paní profesorka zjistila, ze učitelé neumějí se školou 

zacházet, že nevědí, jak využít tvořivou práci, a stále se drží zastaralých principů výuky, 

pokračovala ve svých seminářích a v proškolování pedagogů. Jezdila s týmem 

pedagogů a se svými žáky po republice (sama jsem působila jako model) a předváděla 

v praxi na svých žácích i s cizími dětmi, jak při výuce pracovat. Celé toto úsilí vyústilo 

po letech do zcela výjimečného, neopakovatelného několikahodinového semináře na 

Akademii múzických umění v Praze (leden 1996), na kterém prezentovala základní 

souhrn své mnohaleté práce - Klavírní školičku a všechny čtyři díly Nové klavírní školy, 

jež vznikaly v průběhu její pedagogické činnosti. Vše probíhalo za účasti videokamer 

a vznikla videokazeta Klavír hrou, která se stala další inspirací a návodem nejen pro 

pedagogy. 

Jednou z nejdůležitějších součástí výuky byla pochvala, protože dodávala dítěti 

sebedůvěru. Samozřejmě, že se vždy vše nepovedlo, ale v tom případě častěji paní 

profesorka vynadala rodičům než dítěti samému (také záleželo na věku dítěte) a znovu 

vše trpělivě žákovi vysvětlovala. Osvojené učivo se poté tak dlouho opakovalo, dokud 

nebyla jistota, že je dítě dokonale zvládá. Možná by to mohlo vypadat, že se v hodinách 

neustále pracovalo a pilovalo, ale odpočinek hrál také důležitou roli. Menší děti, které 

dlouho neudržely pozornost, se musely povinně proskočit a ty větší, které se po 

dlouhém sezení začínaly vrtět a hrbit na židli, se musely protáhnout nebo dělat kliky 

o dveře. Musím přiznat, že tato metoda byla vysoce aktivizující i uvolňující. 

Další velice důležitou součástí metody práce paní profesorky byla práce s dítětem 

na hodinách a domácí cvičení, se kterým museli pomáhat rodiče. Role rodičů byla pro 

paní profesorku nezastupitelná. Však také Klavírní školička má rozdělené stránky pro 
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rodiče a pro pedagogy. Rodiče museli být přítomni na hodinách, vše si pečlivě zapisovat 

a pak s dítětem doma cvičit. Když dítě necvičilo, paní profesorka se nebála rodičům 

vynadat tak, až šel mráz po zádech. Však jsou to oni, kdo s dítětem musí doma 

pracovat! Vždy ale brala v úvahu prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Styl její práce 

byl jakýsi mechanismus, který šířila vší silou své osobnosti - tlak na rodiče, na dítě a na 

sebe samu, aby dítě dosáhlo co nejlepších výsledků a dokázalo skladby nacvičit do 

posledního detailu. Toto snažení se stupňovalo s blížícím se koncertem nebo před 

soutěží (bohužel daň za tuto oddanost a zápal si časem vybralo zdraví paní profesorky). 

Paní profesorka neměla ráda soutěže, ale věděla, ze je její povinností na ni dítě 

připravit, protože jen tak může být lepší a lepší. 

Každá hodina musela mít pestrou náplň a musela být hravá, aby vzbudila zájem 

dítěte. Dítě vždy muselo vědět, že ono je to hlavní a že právě jen pro ně tu paní 

profesorka je. Když vešlo s rodiči do dveří, hned jej přivítala, a už jej vedla ke klavíru 

(rodičů si vlastně nevšímala). Udržovala osobní a oční kontakt s dítětem a dělala mu 

takzvanou obrannou zeď před vnějšími vlivy, které by jej mohly rozptylovat a odvádět 

jeho pozornost (snad proto paní profesorka seděla na židli bokem k dítěti, měla do 

široka rozkročené nohy a rukama jej mohla kdykoli obejmout). Nebála se dítě od 

počátku učit harmonii a nazývat věci odbornými názvy, např. kvintakord, harmonická 

stupnice atd., aby pojmenovávalo to, co hraje. Když si to dítě zapamatovalo, skoro 

omdlela překvapením, a tím si dítě získala, protože se chtělo učit dalším novým věcem 

a být znovu pochváleno nebo odměněno samolepkou (pověstné hvězdičky paní 

profesorky). 

1-3 Má studia u paní profesorky (reflexe) 

Ve třech letech jsem poprvé vstoupila do opravdového světa hudby, když mě maminka 

vedla do hudební školy - lidové školy umění Voršilská (nynější Hudební škola hlavního 

města Prahy). Netušila jsem, co mne tam čeká, na jaký nástroj budu hrát, a vlastně jsem 

ani nevěděla, že jdu na přijímací zkoušky. Vzpomínám si, že přijímací proces probíhal 

ve velké místnosti s červeným kobercem a že jsem zpívala státní hymnu. Za mnou stál 

klavír a já na něj chtěla zkusit hrát. Z vyprávění vím, že nějaká paní profesorka mne 

Představovala a já využila té chvíle a začala jsem hrát na ten klavír za sebou (dodnes mi 
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to profesoři, kteří mne znají od dětství, vyprávějí jako zábavnou příhodu). Maminka 

chtěla, abych se začala učit zpívat, ale snad osud nebo již tehdy intuice paní profesorky 

mne zavedla ke klavíru, bez kterého si neumím svět představit. Mamince se tak rychle 

rozplynul sen, že její dcera bude zpěvačkou, se slovy paní profesorky Janžurové: 

„Verunka bude chodit na klavír!" 

Bohužel si nepamatuji na úplné začátky u paní profesorky, ale vím, že se mnou 

pracovala na můj věk velmi tvrdě, ale laskavě (a tak to chodilo po celá má studia u ní). 

Ido základní školy jsem šla o rok později, protože paní profesorka přemluvila 

maminku. Získala jsem tak víc času, který jsem trávila a mnohdy musela trávit 

u nástroje, a ne například na pískovišti jako ostatní děti. V předškolním věku jsem 

trávila dopoledne s paní profesorkou ve škole místo ve školce a po nástupu do základní 

školy bývaly dny ve znamení rychlých přejezdů z vyučování na hodiny klavíru, které 

koordinovala moje maminka. Největší problém byl s obědem, na který ve školní jídelně 

ani doma nezbýval čas. Na začátku hodiny se muselo přijít přesně, dostavit se pozdě 

nepřicházelo v úvahu! Maminka mne proto vyzvedla před školou a jako zkušený šofér 

nás rychle přemístila ke stanici metra. Jak se za námi zavřely dveře, už vybalovala 

předem připravené jídlo a já si mohla pochutnat na obědě. 

Čím více mě pak zaměstnávala povinná školní docházka, tím více času jsem 

cvičila s paní profesorkou ve škole o víkendech. Výhodné bylo, že problémy s jídlem 

odpadaly, protože se pak polévka a jídlo snědlo během pauzy. Musím se přiznat, že 

jsem víkendové hodiny neměla v lásce. Častokrát jsem v duchu proklínala paní 

profesorku, když mi třeba nešlo nějaké místo nebo mě to už nebavilo, protože jsem 

chtěla být zcela někde jinde než na hodině klavíru. (Paní profesorka kladla velký důraz 

také na přístup rodičů, kteří s dětmi museli cvičit doma a hlavně museli být přítomni 

v hodinách. Proto ještě mnohdy po celém víkendu probíhalo doma opakování 

s maminkou). Často jsem potlačovala slzy v očích a snažila jsem se, aby je paní 

profesorka neviděla. Myslím, že i přes mé snažení to určitě věděla i viděla a že se snad 

na mě nezlobila. Její obětavost a zápal byly neuvěřitelné a díky tomu jsem získala 

základy a vztah k hudbě, který navždy ovlivnil mou klavírní hru. 
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Z pohledu učitele vím, jak je těžké naučit dítě správně zacházet s nástrojem 

a naučit ho s ním pracovat jako s živou bytostí. Vést jej při prvních dotecích, které 

musejí být procítěné, a ne bezduché, nedopustit ono mlácení do klavíru, naučit jej 

správnému postavení ruky, smyslu pro melodii a rytmu a stále dítě rozvíjet. Paní 

profesorka toto vše zvládala s naprostým nadhledem, trpělivostí, lehkostí a hlavně 

nenápadností. Vlastně jsem ani netušila, čemu všemu se učím, protože jsem nemusela 

vykonávat nic mechanického a bezduchého. Směla jsem a hlavně jsem musela tvořit od 

prvního okamžiku (paní profesorka, jak se říká, mi opravdu nedala nic zadarmo), a ať 

jsem zahrála skladbu, písničku nebo jen jeden tón, vše muselo být plné představy 

a fantazie. Od začátku jsem se pohybovala po celém rozsahu klaviatury, vnímala 

barevnost tónů, vymýšlela příběhy podle obrázků nebo melodie podle momentální 

nálady. Pracovala jsem s dynamikou a barvami a neustále jsem byla vedena k tomu, 

abych tvořila a abych slyšela zvuky, které vytvářím, a uměla je také ohodnotit. Pokud 

jsem zaváhala nebo povolila ve svém snažení, musela jsem se snažit znovu, znovu hrát 

s představou a paní profesorka mě do ní dokázala vtáhnout zpět. Při těchto činnostech 

mě zcela nenásilně naučila klavírním základům (postavení ruky, hra portamento...) 

a jednoho dne jsem dokázala hrát správně sama, bez její pomoci. Vždy mi ale byla na 

blízku, aby mi pomohla, a já věděla, že mě neopustí. (Stále mám v paměti její slova 

„Dítě musí vědět, že ho neopustím", která mi po letech svěřila a která nosím stále 

v srdci). 

Paní profesorka byla člověk se srdcem na dlani, důsledná, ale spravedlivá, 

oplývající neuvěřitelným množstvím energie a láskou k dětem. To, že jsem mohla patřit 

do její třídy a studovat pod jejím vedením, ovlivnilo můj pohled na klavírní hru a hudbu 

vůbec. Většina malých dětí nevydrží hrát na nástroj dlouho, protože je to nebaví, ale 

Paní profesorka dokázala i pro malé děti najít cestu pro lásku k hudbě a tu jim silou své 

osobnosti předávala a dále v nich rozvíjela. Této skutečnosti jsem sama byla přítomna 

každý den a díky paní profesorce dnes i já mohu toto poselství dál předávat svým 

žákům. 
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1.4 Klavírní kurzy pro mladé klavíristy 

Klavírní kurzy v Písku vzniky z iniciativy paní profesorky Zdeny Janžurové. Díky 

spolupráci s Českou hudební společností v Praze se tak v roce 1987 uskutečnil první 

ročník těchto kurzů. Konají se od té doby každý rok a trvají čtrnáct dnů. Paní profesorka 

tak položila základ pro pozdější vznik Jihočeského hudebního festivalu a hudebních 

kurzů pro mladé klavíristy a houslisty. Paní profesorce se podařilo nalézt vhodné 

prostory v Základní umělecké škole Otakara Ševčíka v Písku, která tak poskytla 

účastníkům přátelské, milé a tvůrčí prostředí. Koncerty účastníků kurzu se konají 

v koncertní síni sv. Trojice a v sále hudební školy. 

Kurzy byly určeny především pro rodiče s dětmi a pedagogy hudebních škol 

a konzervatoří. Účastnili se jich lidé bez rozdílu věku, jak začátečníci - děti 

předškolního a raně školního věku -, tak pokročilí studenti i dospělí. Od počátku se zde 

setkávali a setkávají začínající klavíristé z celé republiky i ze zahraničí s pokročilými 

účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými umělci. 

Jedinečnost kurzů spočívá v tom, že jsou bez výjimky otevřeny pedagogům a rodičům 

zúčastněných studentů a přístup do výuky je volný. Protože paní profesorka nemohla 

výuku zvládnout sama, přizvala ke spolupráci vynikající klavírní pedagogy, své kolegy 

Janu Korbelovou a Martina Ballýho, kteří po její smrti stále neúnavně pokračují 

v tradici těchto kurzů. 

Kromě klasické individuální výuky klavíru se na kurzech vyučuje čtyřruční hra, 

Probíhá množství seminářů, přednášek, konzultací a projekcí. Mezi nejčastější 

a nejvášnivější diskuse patří témata související s klavírní pedagogikou, metodikou 
a interpretací skladeb. 

Klavírních kurzů jsem se poprvé zúčastnila ve věku osmi let ve třídě paní 

Profesorky. Paní profesorka nazývala tyto kurzy dobrovolnými, ale ve skutečnosti velmi 

apelovala na rodiče, zvláště u nadaných žáků, aby se kurzů zúčastnili. Pro některé se tak 

stávaly vlastně povinnými. Hodiny klavíru probíhaly ještě ve větším pracovním 

nasazení než během školního roku. Paní profesorka také v každé volné chvíli 
kontrolovala třídu za třídou žáky, zda poctivě cvičí. Běda tomu, koho ve třídě v daný 

čas nenašla. 
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Atmosféru kurzů, seminářů a koncertů bych přirovnala k prostředí přátelských 

diskusí v bývalé lidové škole umění ve Voršilské. Žáci se nebojí diskutovat s učiteli 

a učitelé s učiteli, nevládne zde rivalita, ale touha po poznání, po nových informacích 

a osmihodinové denní cvičení se vlastně zdá být krátké. Úžasné je, že studenti sami 

vystupují na seminářích a podílejí se na jejich tématech. Skladby, které na kurzu 

nastudují, si mohou zahrát na koncertech nebo konzultovat s druhým pedagogem a mezi 

sebou navzájem. Po letech sem stále jezdí bývalí žáci, dnes již dospělí lidé (moji 

kolegové), aby znovu zažili neopakovatelnou atmosféru kurzu. I po smrti paní 

profesorky zde vládne stále stejné pracovní tempo, které nasadila, a vždy, když se po 

roce na tyto kurzy vracím, cítím, že nad námi všemi stále vládne pevnou rukou. 

1.5 Klavírní festival Zdeny Janžurové 

U zrodu klavírního festivalu Zdeny Janžurové stál tehdejší ředitel Hudební školy 

hlavního města Prahy Jan Vychytil. Na sklonku jejího života paní profesorku seznámil 

se svým záměrem uspořádat soutěž pro mladé klavíristy, která ponese v názvu její 

jméno, ale protože paní profesorka byla odpůrcem soutěží, dohodli se na vzniku 

festivalu. První ročník se konal v roce 1998 a jeho tradice stále pokračuje. Sjíždějí se na 

°ěj děti, rodiče a pedagogové z celé republiky a jeho čestným hostem je dlouholetá 

kolegyně a spoluautorka Klavírní školičky a Nové klavírní školy paní Milada Borová. 

Festival zahajuje slavnostní koncert bývalých žáků paní profesorky nebo vítězů soutěží, 

Probíhají různé koncerty, na kterých vystupují děti od předškolního věku do čtvrtého 

ročníku ZUŠ, a různé semináře, na něž jsou zváni významní klavíristé a klavírní 

Pedagogové, například Ivan Klánský, Ivan Moravec nebo Miroslav Langer. 
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2. kapitola: Klavírní školička 

2.1 Úvod 

Klavírní školička je určená dětem čtyř- až sedmiletým. Považuji ji za pokrokovou jak 

přístupem k dětem, tak způsobem práce s nimi. Od samého počátku přibližuje hudbu 

prostřednictvím toho, co dítě zná, a je netradičně koncipována na základě hry podle 

sluchu. Opírá se o rytmické projevy dítěte spojené s říkadly a popěvky. Tím též přispívá 

k zachování tradice říkadel a lidových písniček. Snaží se děti tvořivě a poutavě uvést do 

světa hudby. Hravou činností chce v dětech probudit jejich hudební cítění, navodit 

sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet hudební paměť i tvořivost. A to vše 

v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry. Vychází z přirozené dětské 

zvídavosti, radosti ze zvuku, znějících tónů a jejich barevnosti. Dítě pozoruje, poslouchá 

a napodobuje to, co slyšelo nebo vidělo. Učí se hudbě nenásilně a přirozeně, jako 

mateřskému jazyku. Stejně tak, jako se malé děti učí nejdříve mluvit a poté číst a psát, 

dítě začíná hrou podle sluchu, místo aby začínalo hrou z not. Vzniká tak spojení 

sluchové představivosti a zvuku vytvořeného na klaviatuře. 

Po formální stránce je Klavírní školička uspořádaná takto: levá strana je určena 

učiteli a pravá strana žáku. Zpočátku jsou na pravých stranách pouze obrázky, o kterých 

má žák hrát. Představivost žáka se tedy spojuje jak s výtvarnou, tak s hudební složkou. 

Pomocí obrázků je dítě vtahováno do světa fantazie, o kterém si může s učitelem nejen 

Povídat, ale o kterém může i hrát. Rozhodujícím faktorem je osobnost učitele a jeho 

pedagogické schopnosti, jeho umění vyvolat v dítěti emoce, a dále schopnost navázat 

kontakt s dítětem, které v něm vždy musí cítit oporu. Tak, jako učí maminka chodit své 

dítě a nepustí jej, dokud nezíská určitou jistotu, měl by učitel vést svého žáka již od 

Prvního kontaktu a doteku s klaviaturou. Stále by se měl snažit vzbuzovat v dítěti 

aktivní zájem o hudbu znějící. 

K rozvoji hudebnosti přispívá také rodinné prostředí. Dříve maminky zpívaly 
s vým dětem ukolébavky, zpívaly si při práci, nebo s dětmi a hudba tvořila součást 

všedního života. Dnes se hudba stává spíše kulisou v uspěchaném tempu moderní doby 

a navykli jsme ši j i přijímat jen pasivně. K rozvoji hudební vnímavosti jsou tedy potřeba 
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také rodiče, na jejichž úlohu kladou autorky zvláštní důraz. Jim je také věnována 

samostatná stránka v úvodu Školičky. Někdy může počátek výuky na hudební nástroj 

zasáhnout do dosavadního způsobu života rodiny a je důležité, aby rodiče dítěti 

vytvořili klidné prostředí a především s ním doma cvičili (čím je dítě mladší, tím více je 

závislé na pomoci rodičů) a také byli přítomni na každé vyučovací hodině. Následující 

obsah práce bude věnován vlastnímu rozboru klavírní školy, kterým vás nyní provedu. 

2.2 Specifika výuky v předškolním věku 

Sledujeme-li hudební vývoj dítěte od narození, zjišťujeme, že jeho první zvukové 

projevy (pěvecké i elementárně instrumentální) se vytvářejí ve spojení s reakcemi 

pohybovými a se vznikem řeči, v níž významně vystupují její hudební faktory 

(intonace, přízvuk, rytmus slova), tvořící pojítko s projevy hudebními a s chápáním 

melodie. Pohybové komponenty, praktická manipulace a experimenty s tóny se spojují 

s pochody sluchovými, s hudebním rytmem, s rytmem slova a vytvářejí 

senzoromotorickou jednotu, zážitkový komplex, z něhož pak vzniká estetické cítění. 

Dítě by tedy mělo v předškolním věku získat dostatek hudebních podnětů a být vedeno 

k vnímání hudby, reagování na ni a též k jejímu vytváření formou her. 

Za ideální věk pro začátek výuky se považuje věk mezi třemi až pěti lety. Toto 

období je charakteristické vysokou vnímavostí a výraznou plastičností mozku. Jde tedy 

o jedno z nejcitlivějších období, které může být určující pro vnímání a chápání hudby. 

Ve věku tří až čtyř let se velice výrazně projevují individuální zvláštnosti dítěte, rozvíjí 
se jeho paměť, emocionální vnímání, představivost, fantazie nebo pozornost. Děti 
v tomto věku jsou schopny provádět některé pohyby celého těla i drobnější izolované 

pohyby, jako například tleskat v taktu, improvizovat melodie na vlastní nebo slyšené 

texty, opakovat a měnit části melodie, znovu poznávat písně a mít zájem o hudební 

nástroje. Čtyřleté až pětileté děti mají schopnost detailního zachycení zvukových 

Podnětů a citlivost pro zapamatování nejmenších detailů i jejich přesnou reprodukci. 

Umějí znovu poznávat písně a instrumentální skladby, napodobit zvuky, rozeznat 

dynamické rozdíly, podřídit hru hudebnímu doprovodu a zpívat písně v rozsahu asi šesti 

tónů. Pětileté až šestileté děti jsou schopny pozorného soustředění na poslech hudby, 
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umějí rozeznat charakteristické znaky přehrávané hudby (tanec, pochod), diferencovat 

hudbu po stránce dynamické a agogické nebo zpívat písně v třídobém taktu. 

V předškolním věku také není dítě zahrnuto tolika novými poznatky 

a povinnostmi spojenými se školní docházkou. Vytváří si natolik silný vztah 

k nástrojové hře (ke hře na klavír), že se chce dál učit hrát a hudba se stává součástí jeho 

života. V tomto období se také utváří svalstvo celého těla a bude se tak lépe 

přizpůsobovat a formovat pro potřeby budoucího klavíristy. 

2.3 Hra podle sluchu 

2.3.1 Posloucháme ticho, posloucháme tón 

Dítě chce zpravidla již v prvních hodinách hrát na klavír. Splníme-li mu toto jeho přání, 

podchytíme tím jeho zájem, a to je nejdůležitější. Radost z vlastní hry umožní dítěti 

setrvat u klavíru delší čas, a prsty a ruka se mu tím rychleji vycvičí. Nej důležitější je 

naučit dítě poslouchat a tvořit tón. Proto zpočátku posloucháme s dětmi ticho (později 

jej využijeme i při poslouchání pomlk), abychom v nich probudili základní vnímání 

a koncentraci. Dítě nám říká, co slyší, například štěkání pejska, jedoucí auto, dětský 

smích nebo zpívajícího ptáčka. Nejprve dítěti učitel zahraje jednotlivé tóny v různých 

oktávách. Dítě poslouchá, může být otočené zády ke klavíru nebo mít zavřené oči, 

a snaží se rozeznávat tóny vysoké a nízké, například bručení medvěda - kontra, 

subkonta oktáva, zpěv skřivánka - čtyřčárkovaná oktáva. Zpočátku volíme velké rozdíly 

a pozvolna vzdálenost mezi tóny zmenšujeme. Dítě nejprve poslouchá učitelovu hru 

a poté se samo s jeho pomocí snaží vyhledávat tóny na celé klaviatuře a přirovnávat je 

k hlasu osob - maminka zpívá -, nebo zvířat a ptáčků - slavíček zpívá, kravička bučí. 

Posléze samo hraje tóny, které odpovídají jeho zvukovým představám. Klaviatura je 

rozdělena na sedm skupin a v jednotlivých skupinách jsou uloženy hlasy lidí a zvířat. 

Tuto představivost mají snad všechny děti, a kdyby snad dítě přece jen zpočátku 

nevědělo, pomohou mu ilustrace, kterými je Klavírní školička bohatě doprovozena. 

Od počátku autorky vybízejí učitele, aby s dětmi společně zpívali. Pěvecká 

reprodukce pomáhá rozvíjet intonační schopnosti a také dodává dítěti radostný pocit ze 
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hry. Jeho prostřednictvím může dítě vnímat nejen vlastní obsah písně, ale například 

i dynamické rozdíly, barevnost nebo vyklenutí fráze, ale do písničky nebo do pouhého 

jediného tónu vnese vlastní vnitřní prožitek, který je velice důležité rozvíjet. Většina 

notových příkladů je psaná ve zpěvné poloze dítěte, v jednočárkované oktávě, ve které 

s dítětem zpívá i učitel. Dítě se svým zpěvem přizpůsobuje a učí se přenášet tóny 

z různých oktáv do jeho přirozené hlasové polohy. Zpěv nám také může pomoci 

překlenout počáteční ostych některých dětí. Pokud je zpěvu naučíme, budou ho 

považovat za samozřejmost a bude podporovat jejich intuici a představivost. Stejně jako 

hledáme přirozenou polohu hlasu, hledáme nejvhodnější polohu pro vlastní hru. Pro 

pravou ruku je to dvoučárkovaná poloha, pro levou oktáva malá. Přesto se stále 

pohybujeme po celém rozsahu klaviatury, aby se dítě nebálo využívat jejího rozsahu 

a poznalo její charakteristická zvuková zabarvení. 

2.3.2 Hra na zvony 

Klavírní školička vede dítě také k prožívání tělesného pocitu volné paže a uvolněného 

ramene. K jejímu navození a k dalšímu procvičování hry portamento hraje dítě Hru na 

zvony, pomocí které se naučí pohybovat po celém rozsahu klaviatury a pomocí které 

bude upevňovat legatový, staccatový a portamentový úhoz. Dítě nejprve kývá pažemi 

volně podél těla v pravidelném rytmu slov bim bam, bim bam, a pak se volně ponoří do 

kláves pohybem celé paže (portamento) a snaží se napodobit znění zvonů na klávesách. 

Hraje na libovolných klávesách, i na černých, a dítě tak dostává možnost improvizovat. 

Podstatné je spojení s rytmizovanou řečí, která dítěti pomáhá vnímat a hrát tóny 

v návaznosti, a ne jen jako jednotlivé tóny. 

Autorky využívají výrazných dynamických rozdílů, například v basu hraje dítě 

silně veliký zvon - bim, bam a ve čtyřčárkované oktávě slabě kontrastní malinký 

zvoneček - cink, cink, cililink. Další pokračování autorky nazývají Rytmické ozvěny, 

které slouží též k rozvoji rytmického cítění a dynamiky - např. spojení slov veliký dům, 

Malinká světluška, panenka spí. 

Na toto cvičení navazuje další hra na zvony a říkadlo Ej, zvony zvoní, pes vlka 

honí, které se zabývá přenášením ruky po klávesnici a podněcuje k větší odvážnosti 
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a dalšímu uvolnění ruky. Obě cvičení můžeme kombinovat. Dítě je hraje každou rukou 

zvlášť i s navazováním rukou a od různých tónů. V tomto cvičení jde o přenášení rukou 

přes oktávu či přes dvě oktávy. V průběhu Klavírní školičky jsou hry na zvony dále 

zařazovány a obměňovány v souvislosti s rozvojem technických schopností dítěte. 

Poznatky ze Hry na zvony můžeme dobře využít například při zhudebňování pohádek. 

2.3.3 Rozvoj rytmického cítění 

Rytmus je další důležitou oblastí, kterou potřebujeme rozvíjet od samého počátku. 

Klavírní školička vychází z přirozenosti lidské řeči, a proto ji využívá právě při 

osvojování rytmu. Začíná nenásilně zhudebňováním slov, říkadel a přísloví, která jsou 

pro dítě nejpřirozenější. Dokazují to právě rytmizované otázky a odpovědi (viz níže), 

u dětí velice oblíbené, které hravou formou učí dítě poslouchat dlouhé a krátké slabiky, 

rozvíjejí a posilují fantazii, podněcují k samostatné činnosti a dávají základ pro vnímání 

formy. Slova by učitel měl volit tak, aby byla co nejblíže dětskému světu 

(např. prostředí domova nebo pohádek). Dítě samo rozpozná kouzlo, vtip a rytmičnost 

těchto říkadel, a proto je bude hrát s radostí (nejvíce pak ta, která samo zná). Nikdy 

bychom neměli začínat brzy s mechanickým počítáním, protože právě vhodně zvolený 

text může pomoci dítěti zvládnout rytmicky složité útvary daleko lépe. 

K rozvoji rytmického cítění a k jeho procvičování Klavírní školička využívá 

rytmické ozvěny, hru na rytmizované otázky a odpovědi a rytmizovaná lidová říkadla. 

Dítě hraje podle sluchu, napodobuje učitele a učí se vnímat sudé a liché metrům. Pro 

lepší představu můžeme sudé metrům přirovnat k lidské chůzi. Všechna říkadla si dítě 

nejprve tleská nebo pleská o nožičky (při tleskání si může uvolnit ruce), poté výrazně 

rytmicky říká text slov. Při hře využíváme hry portamento zpočátku na jedné klávese, 

Později na malé tercii, kterou podložíme různě rytmizovánými slovy například - sova, 

myška, babička, maminka, pampeliška. Střídáme všechny prsty a oktávy a stále dbáme 

na zvukovou kvalitu tónu. Dynamicky rozlišujeme jednotlivé tóny, abychom dítěti 

zprostředkovali co největší zážitek z hudby. Dítě si zároveň stále samo nebo s učitelem 

zpívá v poloze, která je pro něj přirozená. 
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Po zvládnutí jednodušších příkladů postupují autorky ke stále složitějším 

spojování slov ve dva doplňující se rytmické úryvky např. červený tulipán, kohoutek 

a slepička, růžička voňavá. Používají různá říkadla stromečku vstávej, ovoce dávej 

a přísloví studený máj, v stodole ráj nebo využívají hru na otázky a odpovědi. Při ní 

dítěti pokládáme rytmizované otázky, například Jaká je travička?, a dítě odpoví 

Travička je zelená. Necháme dítě, aby si vymýšlelo i smyšlené odpovědi a dáme prostor 

jeho fantazii a hravosti. Povídáme si o přírodě, pohádkách, zkrátka o všem, co děti 

zajímá. Zvídavé děti se také rády ptají svého učitele, a tak si můžeme na chvíli role 

s žákem vyměnit. 

Přes otázky a odpovědi se autorky dostávají ke hře samotných říkadel, např. 

Houpy, houpy, kočka snědla kroupy nebo Paci, paci, pacičky. Když již dítě zvládne 

zahrát říkadlo samo, bez pomoci učitele, doprovodí učitel dítě výrazným doprovodem. 

Pro další rozvoj koordinace obou rukou, ale i paměti při hře dítě tvoří z říkadel malé 

rytmické skladbičky pro obě ruce, např.: Myšičko myš, pojď ke mně blíž, nepůjdu, 

kocourku, nebo mě sníš. Dítě hraje portamentovým úhozem se střídáním různých oktáv, 

a stále tak poslouchá nejrůznější tónové výšky. Pomocí složitějších rytmických ozvěn 

Klavírní školička dítě seznamuje s náročnějšími rytmy například napodobováním zpěvu 

ptáků ve cvičení Jak zpívají ptáčci, kde si dítě zahraje na holoubka, slepičku, vrabčáčka 

atd.; v obtížnější variantě s doprovodem učitele. 

Hra na rytmizované otázky a odpovědi pomáhá dítěti také utvářet cit pro hudební 

formu a při jejich hře poznává předvětí a závětí. Vymýšlením odpovědí na otázky 

rozvíjí tvořivost a fantazii a pomocí rytmizovaných říkadel procvičuje hudební paměť. 

Díky návaznosti hry na melodizované otázky a odpovědi a melodizaci říkadel dochází 

i nadále k procvičování a dalšímu rozvíjení hudební paměti a tvořivosti. 

K lepšímu pochopení rytmu u pokročilejších dětí, přízvučných a nepřízvučných 

dob, autorky zařazují hru na dirigenta, kterou děti rády hrají. Učitel hraje dětem známou 

Písničku a dítě zkouší dirigovat (zpočátku ve dvou- a třídobém taktu). Podle vyspělosti 

dítěte lze tuto hru obměňovat a přidávat na náročnosti (nechat dítě samo určit, v jakém 

taktu bude dirigovat, měnit velikost gesta podle dynamiky nebo ukazovat učiteli 

rychlejší či pomalejší tempo). Tuto hru lze obměnit tak, že učitel hraje charakterově 
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odlišné skladby, například valčík nebo pochod se zdůrazněním přízvučných dob, a dítě 

pouze tleská nebo pochoduje podle rytmu hudby. 

2.3.4 Rozvoj melodického cítění 

Dalším krokem jsou melodické ozvěny v rozsahu malé tercie. Autorky v nich využívají 

všechna slova a říkadla, která děti rytmizovaly v hrách rytmických. Například voláme 

na děti {Evičko, Lukáši), na maminku, inspirujeme se obrázky, např.: chundelatý pejsek, 

červený šašek. Postupně autorky přecházejí k melodizované hře na otázky a odpovědi 

a k melodizaci říkadel. Tato cvičení jsou náročnější a nadále se v publikaci objevují 

v různých obměnách. Děti nám rády vyprávějí, co dělaly ve škole nebo jedly k obědu, 

proto toho hned využijeme a klademe jim otázky, např.: „Copak jsi měl k obědu?... Jak 

bylo dnes ve škole?..." Následnou melodizaci říkadel podpoříme jednoduchým 

doprovodem učitele, a pokud je dítě šikovné, můžeme se pokusit hrát klidně 

a v pomalém tempu i oběma rukama dohromady. Autorky vycházejí z melodických 

obratů, které se nejvíce podobají intonaci mluvené řeči, z jejíž přirozenosti Klavírní 

školička vychází. Děti se tedy dostávají k intervalu malé tercie, častěji k její sestupné 

variantě, které je typickým zvolacím intervalem. Tímto intervalem dítě získává též 

základ pro hraní písniček na třech tónech. Malou tercii, například g1 - e\ hraje stále 

portamento s častým střídáním rukou a pohybuje se v různých oktávách. 

Interval malé tercie, vyplněný středním tónem, je v Klavírní školičce využíván 

například při hře ukolébavek Halí dítě, kolébu tě nebo Spi děťátko, spi. Snažíme se 
s dítětem najít tu pravou atmosféru ukolébavky tím, že si povídáme o jejím obsahu 

a inspirujeme se ilustracemi. Skladbičku pak hrajeme portamentovým úhozem 
s měkkým ponořováním ruky do kláves. Hra ukolébavek nám také pomůže pomalu 

Přecházet ke složitějšímu rozvoji hudební osobnosti dítěte, k nácviku písní. Dosud jsme 

s dítětem pracovali na základě hry podle sluchu a dítě si mohlo texty nebo melodii 

libovolně obměňovat. Píseň má ale svůj řád a dítě ji musí zahrát správně. Společně 
s dítětem říkáme výrazně text písně a podle jejího obsahu vyjadřujeme pohybem její 

rytmus. Od počátku se pokoušíme hrát s výrazem, který odpovídá charakteru hrané 

Písně, hrajeme portamentovým úhozem a dbáme na to, aby dítě opět prožívalo každou 
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zahranou notu. Když dítě zvládne samo píseň zahrát, učitel opět podbarví píseň 

doprovodem. 

2.3.5 Hra portamento 

Klavírní školitka začíná hrou portamento a plně ji využívá pro její přirozenost. 

Portamentovou hru charakterizuje velký pohyb paže přenášející se v oblouku ruky 

a tvorba tónu celou vahou paže. Je vhodným začátkem, protože vyhovuje požadavku 

postupovat od větších pohybů k menším. Odpadá při ní, pro začátečníka komplikovaný, 

problém součinnosti prstů a tvorby dobře znějícího tónu. Nedochází ke ztuhlosti paže 

ani ruky samé, jako tomu může být například při předčasné hře legato. Vyžaduje totiž 

zapojení velkých svalů a aktivitu celé paže. Ta dovoluje ruce dítěte libovolně přenášet 

po klávesnici a od počátku se pokoušet něco vyjadřovat. Ruka tak hraje podle toho, co 

chce vyjádřit. Navodíme v dítěti představu, že se polštářky jednotlivých prstů vláčným 

Pohybem ruky ponoří do kláves, například jako do mechu. Dětem pomáhá rada, aby si 

představily, že pohyb zápěstí klesá ještě po dosažení dna klávesy prstem. Pohyb 

můžeme přirovnat například ke včeličce, která létá z květu na květ. Klavírní školička 

začíná hrou střídavě jedním prstem v pořadí prstů třetí, druhý, čtvrtý, první a pátý. 

Spojovací pohyb při přenášení paže by měl vycházel vždy z ramene (např. Hra na 

zvony), aby zápěstí nebylo napjaté a pohyb byl nepřerušovaný. Dítě hraje s pocitem 

dostatku času, aby mohlo sluchem kontrolovat kvalitu tónu s pocitem zvukové 

Představy ještě před ponořením se do klávesy. Pocit hry z váhy paže a ponoření se 

rukou do kláves pro bude pro dítě východiskem pro tvoření tónu a další typy úhozu. 

2.3.6 Od hry podle sluchu ke hře z not 

V Klavírní školičce je období hry podle sluchu velmi důležité. Dítě si vytváří sluchovou 

Představu a řídí se podle ní od prvního kontaktu s klaviaturou. Proto také zpočátku volí 

hru portamento a později přechází na hru staccato a legato, aby utváření sluchových 

Představ nebylo komplikováno nároky na složité klavíristické pohyby. Učitel, který 

začíná pracovat s dětmi předškolního věku hrou podle sluchu, se tak mimoděk vyhýbá 

hybnému kroku, aby učil hudbu číst a psát, a nikoli slyšet a hrát. Dítě hraje písničky 

a drobné skladbičky napodobením svého učitele (Hra na ozvěnu), a přirozeně si tak 
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osvojuje hru na nástroj a přejímá od učitele způsob tvoření tónů a pohybové návyky. 

Aby dítě bylo schopné postupně přejít ze hry podle sluchu na hru z not, musí být již do 

té míry hudebně i technicky rozvinuté, aby nedocházelo ke strnulé až nemuzikální hře. 

Především pro děti předškolního věku je hra z not velice obtížná, a mohl by se tak 

pozastavit rozvoj doposud získaných schopností a dovedností. Proto přechod mezi hrou 

podle sluchu a hrou z not nesmí být náhlý. Ke skutečné hře z not dochází až 

v okamžiku, kdy dítě samo umí jak hudební značky v textu pojmenovávat, tak slyšet 

vnitřním sluchem. Autorky myslím zcela správně vystihly ten pravý čas a seznamují 

děti s notovou abecedou postupně zcela nenásilnou formou. 

Klavírní školička se opět snaží dítěti přiblížit toto učení co nejzajímavěji, k čemuž 

slouží také ilustrace. Dítě si už při poslechu notový zápis prohlíží, zpívá písničku nebo 

skladbičku, a upevňuje tím sluchovou představivost, určuje směr pohybu melodie nebo 

charakter hudby. 

Autorky vycházejí z praktických zkušeností dítěte a hravou formou zasvěcují dítě 

do světa teorie. Než je dítě opravdu s notou seznámeno, musí projít jakýmsi praktickým 

výcvikem. Nejprve poslouchá tón, kterému se má naučit, zpívá říkadla a lidové písně od 

daného tónu a pak si notu pro snadnější zapamatování spojí s pomocným říkadlem 
a písničkami. Paní profesorka vždy dbala na to, aby dítě vycházelo od poznaného tónu, 

který opravdu slyší v sluchové představě. Jedině tak se nota nestane označením klávesy, 
ale značkou pro znějící tón. Každá klávesa má svou barvu a zvuková představa 

umožňuje dítěti převádět notový zápis do podoby znějících tónů, a tak pomáhá vytvořit 

uávyk, aby dítě postupovalo k realizaci notového zápisu vždy přes zvukovou představu. 

Tuto představu tak bude dítě umět přenést do pohybu paže. 

2.4 Hra z not 

2.4.1 Počátek hry z not, praktický nácvik 

První setkání s notovou abecedou Klavírní školička uvádí na straně 42, kde se děti učí 

Poznávat houslový klíč a notovou osnovu podle obrázku. Houslový klíč i notová osnova 

je psána velkým písmem, na rozdíl od ostatního textu, a tak je pro dítě dobře 
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srozumitelná (v některých školách se můžeme setkat s nevhodným znázorněním). 

Autorky vycházejí z přirozené zvídavosti dítěte a dítě proto brzy samo s chutí začne 

hledat houslový klíč ve skladbách. Z praxe vím, že děti záhy chtějí umět názvy tónů, 

které vytvářejí. První notou, kterou se děti učí a od které autorky začínají, je nota E. Je 

zde zařazena po sluchovém a intonačním zvládnutí ukolébavek, které jsou pro děti 

velkou inspirací. Pro snadnější zapamatování klávesy si notu E (může jít o kteroukoli 

notu) procvičují na říkadlech, která již děti dobře znají, např.: Emane, Emane, schovej 

dudy, máma jde. Dítě si pak samo hledá klávesu E na celém rozsahu klaviatury. Říkadla 

opět hraje portamento nebo staccato se střídáním rukou v různých tempech 

a dynamických rozlišení. Když dítě zvládne zahrát písničku samo, učitel jej opět 

doprovodí, aby získalo zážitek z bohatšího hudebního doprovodu. Hned, jak je dítě 

schopné zahrát několik písní a dobře je zná, určuje chybná místa při hře těchto písní 

s učitelem. 

Děti velice rády hrají hru na poznávání znějících tónů a názvů kláves (sama ji 

mám ráda dodnes), a jak názvy not budou přibývat, bude se pro ně stávat náročnější, 

a budou tak i více posilovat svou sluchovou představivost. Dítě zavře oči a otočí se zády 

ke klavíru. Učitel nejprve zahraje jeden tón, který si dítě musí zapamatovat (např. dítě si 

zazpívá: „To je moje £") a poté zahraje více různých tónů po celém rozsahu klaviatury. 

Dítě si má najít svůj správný, původní tón. 

S dalšími notami Klavírní školička děti seznamuje stejným způsobem. Z mého 

Pohledu pedagoga je tento postup pro děti zcela přirozený a zaujme od počátku nejen 

děti, ale i učitele. Velikým kladem Klavírní školičky je také znázornění notového zápisu 

Pro děti. Noty jsou psané přehledně, velkým písmem a i při hře z not je notový zápis 

psán ve větším grafickém rozlišení. 

Od strany 75 se v Klavírní školičce na dětských stránkách bude objevovat pod 

obrázkem notový zápis, který má děti připravovat na hru z not, ale není v něm metrické 

rozdělení. Je psán v nejjednodušší podobě bez udání taktu, taktových čar 
a Předznamenání a jen pro jednu ruku. Postupně se bude stávat jeho čtení pro dítě 

náročnějším. Notový text je také vždy těsně spojen s obrázkem. 
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První takto psanou skladbičkou je říkadlo Vrána letí, nemá děti psané ve 

čtvrťových hodnotách, které mají naznačovat metrický tep přibližně odpovídají 

životnímu rytmu dítěte - tep srdce, tempo chůze apod. V dalších říkadlech Šel Janeček 

na kopeček, hnal před sebou pět oveček a Zlatá brána otevřená se dítě poprvé setkává 

s notovým zápisem na dvou notových osnovách. Při jejich hře dítě ukazuje stoupající 

a klesající tóny (může využít zkušeností z určování stoupající a klesající řady tónů), 

stále zpívá s učitelem a samo hraje portamentovým úhozem se střídáním rukou 

a prstových skupin. Postupně se v notovém zápisu budou objevovat další označení, 

která se tak dítě bude učit (např. akcenty, dynamika, označení taktu a rytmické 

hodnoty). 

2.4.2 Notové hodnoty 

S notovými hodnotami se děti v Klavírní školičce seznamují nejprve podle rytmu lidské 

řeči a jednotlivých slov. Autorky nejprve rozvíjely rytmickou představivost formou 

rytmických her a pomocí říkadel, a tak se dítě rytmickým hodnotám naučilo 

jednoduchou a přirozenou cestou. Teprve poté následuje spojení sluchové a rytmické 

představy s představou vizuální v podobě notových hodnot. 

Klavírní školička začíná notou čtvrťovou, která je nejbližší tepu lidského srdce, 

k notě půlové a celé. Dítě naznačuje pohybem ruky krátké a dlouhé slabiky, a tak 
1 délku notových hodnot. Po zvládnutí těchto notových hodnot autorky děti seznamují 

s notou osminovou a dále s notou půlovou s tečkou a notou čtvrťovou s tečkou. Jejich 

vnímání je znázorněno pomocí říkadel a rytmických her pro obě ruce (viz notový 

Příklad č. 1, s. 136). Dítě říká říkadlo, tleská a zpívá a konečně hraje spočítáním. 

Výukou notových hodnot se zabývá i první díl Nové klavírní školy. Dítě tleská nebo 

zapisuje rytmus různých lidových písních nebo doplňuje taktové čáry. 

Notový příklad č. 1 

4 m n n i i i r~l r I I J J J J J J J I - r n n J 

4—J J J J 
Foukej,foukej,vět-n-Sku, 

J J J J 
shoď mi jed-nu hruš t ičku, 

J J J J 
shoď mi jed-nu ne-bo dvě, 

J J J J 
budou dob-ré o - b ě dvě. 

J J J J 
Foukej, foukej, fou - kej, fou - koj, fou - koj, fou - koj, fou - kej, fou - koj, fou - kej, fou - kuj. 
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2.4.3 Hra každou rukou zvlášť a oběma rukama dohromady 

Se hrou každou rukou zvlášť se děti seznamují od počátku a všechna cvičení jsou této 

hře přizpůsobená. Klavírní školička plynule postupuje od hry zvlášť ke hře oběma 

rukama dohromady přes hru rozdělenou mezi obě ruce, kdy melodie přechází z jedné 

ruky do druhé. Navazováním jedné ruky na druhou dítě získává představu o hudební 

frázi, směru melodie a učí se hrát různá dynamická odstínění. Navazovanou hru 

kombinují autorky se hrou v protipohybu. Ta je pro dítě přirozená díky směru od těla 

a dítě při ni neztratí volnost v pažích. Při hře v protipohybu Klavírní školička využívá 

hru stejných prstokladových skupin v obou rukách, čímž také volnou hru podporuje. Pro 

nadanější děti je zařazena i hra v rovném pohybu formou hry lidových písniček 

v unisonu. 

Dále Klavírní školička postupuje ke hře dohromady různými druhy doprovodů 

formou dvojhmatů, dudáckou kvintou, doprovodem na základních tónech toniky 

a dominanty. Na to navazuje doprovod kvintou a sextou, které tvoří obrys tónického 

kvintakordu a dominantního sextakordu, a nakonec následuje hra celého kvintakordu. 

Po hře doprovodu učí dítě rozlišovat melodii a doprovod, také prostřednictvím výrazné 

dynamiky, a pro jasnější rozlišení podkládá melodie textem. Autorky se věnují také hře 

vícehlasu, kterou jsem již zmiňovala. 

Když dítě umí hrát oběma rukama dohromady, získává pocit, že hraje již 

opravdovou hudbu. Tento pocit se ještě umocňuje tří- nebo čtyřruční hrou 

s doprovodem učitele. Nejen skladbičky a říkadla, ale i technicky náročné skladby 

uvedené v závěru jsou obohaceny doprovody Luboše Sluky. Jejich hrou dítě získává 

motivaci pro další hru a také rozvijí představivost a smysl pro harmonické cítění. 

Učitelé by proto měli doprovodů využívat, protože i oni sami získají zážitek ze hry. 

2*4.4 Pomlky 

Součástí rytmu jsou také pomlky, které v sobě nesou velký výrazový efekt, a proto 

nesmíme zapomínat na jejich nácvik. Poslouchání ticha jsme se s dětmi věnovali hned 
v úvodu, proto bude pro nás snazší jejich následné procvičování. Pomlka je moment 

aktivity myšlení, a proto nesmíme dovolit jejich pasivní chápání, které vede ke 
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zkracování nebo až k nemuzikální interpretaci vůbec. Při krátké pomlce se můžeme 

krátce s dítětem nadechnout a dlouhé pomlky většinou spojujeme s očekáváním 

pokračování nebo rozuzlením skladby, písničky. 

Klavírní školička opět k nácviku pomlk využívá lidskou řeč ve formě říkadel, 

která je pro děti nejpřirozenější. Při procvičování sudého a lichého metra v písničkách 

text pokračuje pod prázdnými takty (pomlkami) i pod notami. Dítě tak říká slova 

i v prázdných taktech a přitom bedlivě poslouchá. Tímto postupem přesně dodrží 

hodnotu pomlky a slova mu ji zároveň nedovolí zkrátit. Podle počtu dob a délky pomlky 

dítě vymýšlí slova jednoslabičná nebo víceslabičná. K jejich lepšímu vnímání lze slovní 

spojení nebo říkadla použít ve spojení s pohybovou složkou (dupání, tleskání). 

2.4.5 Posuvky 

Hra z not zahrnuje také pochopení hry posuvek, bez jejichž znalosti se klavírista 

neobejde. V Klavírní školičce se dítě seznamuje se zvyšováním a snižováním tónů od 

počátku při hře podle sluchu na černých i bílých klávesách a dále na různých 

skladbičkách. Když se dítě podle sluchu dobře orientuje, dozví se od učitele, jak se 

zvyšované a snižované tóny jmenují i to, že jsou tvořeny od názvu bílých kláves. 

Opakování těchto pojmů se prohlubuje pomocí transpozice. 

2.4.6 Basový klíč 

Jako první tón v basovém klíči Klavírní školička zařazuje notu G (str. 152). Pravá ruka 

hraje vjednočárkované oktávě a levá ruka ve velké oktávě. Autorky tento postup 

vysvětlují takto: „Velká oktáva je vhodná proto, aby dítě mohlo jasně rozlišit rozdíl 

výšky tónů v této oktávě od tónů, které hrálo v houslovém klíči." 1 Paní profesorka též 

tento postup zdůvodňovala obavami, aby při hře nevymizela volnost a přirozená hra 

Paží. Ve vyšší oktávě by ruka nebyla dostatečně volná, jako tomu je v poloze paže ve 

velké oktávě. Dle mého názoru by měla být hra v basovém klíči zařazena dříve, protože 

dítě se dlouho pohybuje jen v houslovém klíči, a přitom je zvyklé pohybovat se 

v hlubších polohách od samého počátku. Doporučila bych kombinovat Klavírní 

W , Zdena-Borová , Milada.: Klavírní školička pro děti 4 - 7 leté, Praha, Panton, 1976, str. 152. 
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školičku a první díl Nové klavírní školy, protože v prvním díle Nové klavírní školy se již 

děti učí čít basový a houslový klíč současně (protipohybem od noty c1). Dítě je tak 

vybaveno pro další hru a nemá se čtením not v obou klíčích problémy. 

2.5 Rozvoj nástrojových dovedností 

2.5.1 Prstová cvičení 
c.« 

K výbavě každého klavíristy patří technická zběhlost, kterou je třeba neustále rozvíjet. 

Klavírní školička problematiku prstových cvičení přirozeně zpracovává a využívá 

přirozenosti lidské řeči. Dítěti dávají radost ze hry říkanky, verše a lidové písně. 

Z prstových cvičení se stávají přednesové skladbičky a dítě si ani neuvědomuje, že hraje 

etudy nebo procvičuje nějaký technický problém. Autorky upozorňují na to, že všechna 

cvičení musí být hraná s výrazem a se sluchovou kontrolou, aby nedocházelo 

k mechanické hře, která je tolik charakteristická pro hru etud nebo prstových cvičení. 

Všechna cvičení dítě hraje pravou a levou rukou, dále v protipohybu a oběma rukama 

dohromady. Při hře si stále zpívá a podle pokynů učitele střídá různé úhozy nebo 

dynamiku. Cvičení vycházejí z intervalových vzdáleností od primy do kvinty 

a připravují tak také děti ke hře intervalů (dvojhmatů). 

2.5.2 Další druhy úhozu 

Hra staccato 

Staccato v překladu znamená „krátce" nebo „úsečně" a označuje se tečkou nad notou 

v notovém zápisu. Hraje tedy roli při čtení notového písma. Hra staccato slouží jako 

další výrazový prostředek a pozměňuje charakter hudby, které dítě dosud znalo ze hry 

Portamento. Dítě brzy samo pozná, že jde o energičtější a rychlejší druh úhozu a že jeho 

hra vyžaduje větší pružnost ruky i odvahu. 

Klavírní školička vysvětluje hru staccato jako zkrácenou hru portamento, hru 

staccato zařazuje po hře portamento, a postupuje tak podle principů současné klavírní 

Metodiky. Mohlo by se zdát, že jde o nový druh pohybu ruky, ale ve skutečnosti jde 

Pouze o zkrácení doby doteku prstu na klávese. Ruka opět zůstává zcela volná a zlehka 
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se od klávesy odráží. Vždy se snažíme, aby prsty byly neustále aktivní a aby nevymizel 

plynulý spojovací pohyb paže. Od počátku dáváme pozor, aby nedocházelo k příliš 

volnému, až hadrovitému způsobu hraní bez spolupráce zápěstí a konečků prstů, na 

úkor pružnosti úhozu. Staccatová hra je vždy od prvního tónu uváděna ve spojení 

s rytmizovaným textem. 

Autorky jako první staccatové cvičení zařadily Hru na slepičku - možná proto, že 

hra staccato připomíná slepičku zobající zrníčka. Na zhudebněném říkadle Slepičko má, c* 

ty jsi hodná děti získávají odvahu a tím, že je cvičení kombinováno s přenášením rukou 

do různých oktáv, se podporuje volná hra prstů. Se šikovnějšími dětmi neváháme 

transponovat do jiných tónin. 

Aby dítě získalo lepší fyzickou pocitovou a pohybovou představivost, paní 

profesorka zařazovala Hru na klokana, při které položila uvolněně ruku dítěte na svou 

ruku. Při hře tak dítě pohybově tvořilo úhoz nebo tón společně s ní a upevňovalo si tím 

vlastní pohybové návyky. 

Hra legato 
po hře portamento a staccato autorky zařazují hru legato, jejíž zvládnutí je pro děti 

technicky nejobtížnější. Proto nepřichází příliš brzy, jako tomu je v některých jiných 

klavírních školách, ale až po delší technické průpravě dítěte. „Žák se učí cítit stálou 

°Poru prstů při hře, kdy prsty chodí po dně kláves a klaviatura se mu pod nimi přelévá. 

Jako by sama nesla paži po malých a větších vlnách. Pokud se prsty odlepí ode dna, 

melodie se přetrhne."2 Od počátku kontrolujeme plynulost hry a pohyby paže, která 

vede melodii a pomáhá přechodu z prstu na prst spojovacím pohybem. Dítě vedeme 

k tomu, aby sluchově odlišovalo hru legato od ostatních, do té doby používaných úhozů. 

Hra legato je hra vázaná a autorky začínají vázáním dvou tónů ve hře na 
h°upačky. Dítě se tak s obraznou představou houpačky naučí spojovat tóny plynulým 

Pohybem. Pro lepší cítění těžké a lehké doby cvičení podkládají melodii textem, kdy na 

2 Vlasáková, A.: Klavírní pedagogika - První kroky na cestě ke klavírnímu umění. 2 přepracované 
vydání, AMU, Praha 2003, str. 127. 
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první dobu je kladen větší důraz a druhá odtahová doba se hraje s odlehčeným pocitem. 

Zpočátku se začíná na druhém a třetím prstu, později přidáváme a kombinujeme ostatní 

prstové skupiny 3-4, 4-5, 1-2. Dítě přenáší spojované tóny libovolně přes oktávu a při 

přenášení ruky dbá na to, aby hudební frázi ukončovalo nadzvednutím ruky v zápěstí 

nad klaviaturou - odtahovým pohybem. Dále dítě hraje od různých tónů, každou rukou 

zvlášť. Autorky brzy zařazují hru v protipohybu s levou rukou a navazování prstů opět 

spojují s říkankou, například Houpy, houpy, houpy kočka snědla kroupy. Pro kombinaci 

s dalšími úhozy používají říkadla s použitím vázaných tónů, například Had leze z díry, 
a» 

vystrkuje kníry, leze za ním hadice, má červené střevíce. Z říkadel pak dítě vytvoří 

krátké skladbičky s navazováním pravé a levé ruky. 

K dalšímu procvičování legatové hry dochází o něco později při spojování tří až 

pěti tónů. Autorky postupují od zhudebňování slov ke hře skladbiček a lidových písní, 

například Sluníčko vychází za hory, pasáci pečou brambory. Dítě obměňuje melodii 

v jejím pohybu i notaci, hraje od různých tónů, obměňuje prstové skupiny 3-4-5, 2 - 3 -

4, 1-2-3. 

Stále dbáme na to, aby si dítě při hře říkalo text, který mu umožňuje lépe cítit 

Přízvučné a nepřízvučné doby a aby lehké doby hrálo slabě. Dále kontrolujeme hru 

odtahu a pohyb paže. Mezi přenášením ruky dítě odpočívá a ruku uvolňuje. Všechna 

cvičení a písničky dítě transponuje. 

Hra na procházky 

Autorky si uvědomují obtížnost legatového úhozu a jako další formu prstových cvičení 

Předkládají Hru na procházky. Ve Hře na procházky dítě procvičuje spojování dvou 

Prstů a postupně se dostává ke hře legato čtyřmi a pěti prsty. Klavírní školička postupuje 

°d lehčích cvičení k těžším. Dítě nejprve procvičuje vázání tónů v různých oktávách 
a vymýšlí text, s kým chodí na procházky, například Maminka a já, tatínek a já, 

Karkulka a já. Vymýšlení textu dítěti pomáhá lépe zvládnout plynulost legatové hry. 

Všechna cvičení dítě hraje každou rukou zvlášť i dohromady, levá ruka totéž o oktávu 

níže, nebo protipohybem. Dítě od počátku hraje uvolněnou paží a sluchem kontroluje 

kvalitu tónů, které vytváří. Při hře dbáme na zachování volného spojovacího pohybu 
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paže. Obměňujeme dynamická rozlišení podle toho, s kým jde dítě na procházku 

(například s myškou - dítě hraje slabě). V prvním díle Nové klavírní školy je hra na 

procházky obohacena doprovodem učitele, (viz notový příklad č. 2, s. 26). Pokud má 

dítě malou ruku, doporučují autorky cvičení hrát na tónech chromatické stupnice nebo 

v pětiprstové poloze Chopinovy ruky (v pravé ruce e-fis-gis-ais-h a v levé ruce f -ges -

as-b-c), která vyhovuje tvaru ruky dítěte. 

Z vlastní pedagogické praxe mohu říct, že tato cvičení hrají děti velice rády a je škoda, 

že v prvním vydání Nové klavírní školy je publikována pouhá polovina z původně 

zamýšlených příkladů k tomuto cvičení. 

Hra espressivo 

V Klavírní školičce navazuje na nácvik legata ihned hra espressivo, která je pro 

technickou výbavu klavíristy velice důležitá. Autorky ji uvádějí v souvislosti 
s Předchozí hrou ukolébavek, ve kterých se děti snažily o co nejpřesnější vyjádření 

obsahu a atmosféry. Pomocí vhodných textů se snaží děti vést k procítěné hře 
a výraznému vyjádření obsahu písničky nebo skladby. Děti hrají s pocitem hlubokého 

Ponoření se do kláves v různých oktávách s následným střídáním rukou a prstů. Kde 

jinde než právě u espressivní hry by učitel měl dítě inspirovat obrázky a zapojovat 

dětskou představivost. Učitel nechá dítě, aby si pohladilo kočičku na obrázku, 

Představilo si, jak je celá měkoučká, a s tímto pocitem se něžně ponoří do kláves se 
s l°vy: „Kočička spí, panenka spí, sluníčko, hvězdička, květinka spí" 
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2.5.3Příprava frázování - Hra na houpačky 

Se Hrou na houpačky jsme se prvně setkali v souvislosti s vázáním tónů a pak ještě 

několikrát při procvičování legata (spojování tří a více tónů). Autorky Hru na houpačky 

opět zařazují ve fázi, kdy dítě již prošlo nácvikem hry legato, a věnují se přípravě 

a procvičování hudební fráze, která je pro klavírní hru nezbytná (paní profesorka říkala, 

že nemůžeme hrát jako psací stroje). Nácvik je podobný jako u hry legato. První dobu -

dlouhé tóny - zahrajeme výrazně a noty na lehkých dobách hrajeme v pianu odtahovým 
o 

pohybem nadzvednutím ruky v zápěstí nad klávesou, abychom ukončili hudební frázi. 

Celá paže pomáhá při přechodu prstu na prst plynulým spojovacím pohybem. Dítě musí 

frázi vždy prožít a doposlouchat, ať již hraje píseň, nebo pouze jen několik tónů. 

2.5.4Stupnice 

Dítě se stupnicí setkává formou skladbiček, a ty jsou opět podkládané texty říkadel nebo 

písní. Píseň Vyletěla holubička ze skály je zařazena před vlastní nácvik stupnic. Je 

rozdělena do obou rukou a na základě její transpozice dítě procvičuje stupnici od 

různých tónů. 

Klavírní školička hru a nácvik stupnic pojímá opět v hravé formě, a ne jako formu 

technických, bezduchých cvičení, s čím se můžeme setkat v jiných školách, jejichž 

metodiku pokládají autorky za zastaralou. Autorky se snaží dosáhnout volnosti paže 

a přirozeného, plynulého podkládání palce bez pocitu strnulosti a mechanické hry. Na 

Podkládání palce uvádějí cvičení ve spojení s říkadly (viz notový příklad č. 3, s. 184), 

které se příjemně hraje v protipohybu levé ruky. Paní profesorka říkávala, že dítě si 

musí užít klavírní hru v jakékoli podobě, tedy i při hře tak nenáviděných stupnic 

a technických cvičení. Veliký podíl na tom, zda j e opravdu dítě prožije, nese podle ní 

učitel, který má dítě naučit, že i stupnici lze hrát muzikálně. 
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Notový příklad č. 3 

Po přípravných cvičeních autorky zařazují stupnici C dur ve spojení s říkadly. Dítě 

postupuje při nácviku stupnice skupinami prstů v pořadí 1-2, 1-3, 1-4 a 1-3-1-4, 

ostatní prsty ruky vynechává, a současně tak pokládá základy prstokladu stupnice. 

Protože dítě procvičuje různé prstové skupiny, nebude mu později dělat problém hra 

chromatiky. Sluchovou představivost již v průběhu hry získalo (např. při zhudebňování 

pohádek) a nyní získá zkušenost pocitovou. Kvůli správnosti a přirozenosti prstokladu 

autorky doporučují trancponovat od tónů d1, e1, g\ a1. Děti tato cvičení rády hrají ve 

spojení s říkankami Budulínku, dej mi hrášku, Žába leze do bezu a Není macík jako 

macík. Překrásná skladbička na procvičení techniky a vnímání chromatických postupů 

je skladba Padá lísteček od Luboše Sluky. 

2.5.5Nácvik akordů 

Předstupněm pro hru akordů je hra dvojhmatů. Když dítě umí hrát písničky a začíná 

ovládat hru z not, přichází na řadu hra dvou znějících tónů současně. Autorky začínají 

na intervalu sekundy, protože pro dítě je nejsnadnější procvičovat dvojhmaty při hře 

sousedních prstů. Po sekundě následuje interval tercie (Hra na houpačku), kvarty 
a kvinty. Když dítě zvládne hru dvojhmatů, přichází na řadu nácvik pro hru akordů, tedy 

současné znění tří tónů. Tercie, kterou děti procvičovaly na písničkách, je vyplněna 

Prostředním tónem, a dítě tak opět hraje tóny nejpřirozeněji sousedními prsty. Hru dvou 
a tří současně znějících tónů dítě procvičuje přenášením ruky v různých oktávách 
a v protipohybu levé ruky se střídáním různých prstových skupin. Vždy si ale nejprve 

zahraje každý tón jednotlivě, aby získalo lepší sluchovou a hmatovou představu. 

Vhodnou písničkou na procvičení hry akordů je písnička Komáři se ženili v úpravě 
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Luboše Sluky nebo již obtížnější skladbička Slavnost začíná, která patřila mezi 

nejoblíbenější skladbičky paní profesorky. 

V první dílu Nové klavírní školy, v části hry podle sluchu, jsou zařazena cvičení na 

přenášení ruky při hře dvou a tří současně znějících tónů, a to jak na černých, tak i na 

bílých klávesách v portamentovým i staccatovém úhozu. 

2.5.6Kvintakord, durový a mollový akord 

Ke hře současně znějícího kvintakordu Klavírní školička směřuje přes nácvik 

kvintakordu v rozložené podobě. Dětí se připravují například na lidových písních 

V zahrádce na hrušce nebo na písničce Ovčáci, čtveráci a dále na cvičeních, která 

rozloženého akordu využívají. Zpočátku hrají každou rukou zvlášť, dále s překládáním 

rukou i dohromady. Za jistý druh přípravy lze považovat také doprovod dudáckou 

kvintou, jejímž vyplněním tercie získáme kvintakord. Vždy je ale dodržen obdobný 

metodický postup spojený s říkadlem a s písničkou. Děti hrají v různých oktávách 

s přenášením rukou a příklady transponují. Vždy ale záleží na učiteli, aby zvážil rozpětí 

ruky dítěte. Při předčasné hře kvintakordu může vzniknout nežádoucí napětí v ruce. Pro 

sluchové, ale i teoretické rozlišování durového a mollového trojzvuku autorky zařadily 

skladbičku Ve staré věži, ve které se dítě poprvé setká s mollovým trojzvukem 

a sluchem zkouší určovat tónorod trojzvuku. Autorky se podrobněji zabývají 

rozlišováním mollového a durového charakteru v prvním dílu Nové klavírní školy. 

2.5.7Dynamika, hra forte a piano 

Podobně jako používaly děti k vyjádření pomlk nápodobu, tak ji v určité míře využívaly 
1 k vyjádření dynamiky. Většinou se řídily pokyny učitele při hře nebo improvizacích, 

volily ji dle charakteru písně nebo právě hraného úhozu. Záleží ale také na učiteli, do 

jaké míry bude v dítěti cit pro dynamiku rozvíjet. V Klavírní školičce se děti seznamují 
s dynamikou od samého počátku, kdy hrají tóny v různých oktávách. Dále při Hře na 

ozvěnu, rytmizovaných a melodizovaných otázkách a odpovědích, při improvizacích 
a Při obměňování hraných skladeb. Dítě cit pro rozdílné charaktery dynamiky 

a rozpoznávání charakteru skladbiček rozvíjí při zpěvu nebo při přednášení textů 
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písniček a říkadel. Dítě se pohybuje ve velkých kontrastech piano-forte a pozvolna 

objevuje jemnější rozdíly a bohatší zvukové nuance. Pro zdůraznění charakteru volí 

autorky texty, které již svým obsahem navozují atmosféru hudby. Pro pianovou, 

slabounkou hru volí například ukolébavky (které děti již dříve hrály) nebo říkadla, 

například Tiše, tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí. Pro hru forte může posloužit 

například říkadlo Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená nebo písnička Tluče 

bubeníček. 

Autorky se snaží o to, aby si dítě spojilo hru forte nebo piano také s pocity 

v prstech při tvoření tónu (například představa pianové hry s ponořením se prstů do 

mechu), a tedy opět nehrálo mechanicky. 

2.5.8Hra crescendo a decrescendo 

Po zvládnutí hry forte a piano přistupují autorky k nácviku hry crescendo 

a decrescendo, která využívá pocitové a pohybové hry. Dítě se musí naučit vnímat 

zesilování a zeslabování jak poslechem (poslouchání všech doznívajících tónů), tak 

fyzicky, pohybem. Pro lepší představu přirovnávají dynamické rozdíly k rozvíjející se 

a zavírající se květince. Učitel nejprve dítěti hraje písničky a skladbičky, při kterých se 

dítě snaží vyjadřovat libovolnými pohyby zesilování a zeslabování melodie. Od počátku 

děti hrají s výrazným rozlišením se střídáním obou rukou. 

2.5.9Hra vícehlasu 

Klavírní školička od počátku dbá na barevnost hry a na rozvoj sluchové představivosti 

a tvořivosti dítěte. Pokud bych měla vycházet zvláštního studia Klavírní školičky pod 

vedením paní profesorky, tak to byla především hra písní s doprovody (od Luboše 

Sluky) a později hra polyfonie, která obohacovala moji hru a uspokojovala mé 

harmonické cítění a představivost. Hra polyfonie je pro dítě důležitá a v Klavírní 

školičce se s ní setkáváme poprvé při hře písní v terciích a decimách, která je určena pro 

nejšikovnější děti. Podle vyspělosti dítěte je hrajeme každou rukou zvlášť, 
s navazováním rukou a nakonec dohromady, vždy s výrazným dynamickým rozlišením. 

K procvičování dvoj hlasu autorky zařadily skladbičku Prosil hříbek od Luboše Sluky. 
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2.6Rozvoj tvořivosti 

2.6.1Improvizace 

Klavírní školička vede od počátku k rozvoji tvořivosti a představivosti. Mezi 

nejpřirozenější procvičování patří improvizace, které Klavírní školička hojně využívá. 

Paní profesorka nejednou opakovala, že pro další práci s dětmi je improvizace nezbytná 

a nepostradatelná. Improvizovat lze v Klavírní školičce na jakémkoli prvku, a u dítěte se 

tak přirozeně rozvíjí samostatné hudební myšlení. Dítě tvoří vlastní melodie a dynamiku 

k písním a říkadlům, tvoří slova při melodické a rytmické hře na otázky a odpovědi, 

které zhudebňuje. Hraje si na učitele a opravuje nesprávný nebo chybějící tón 

v písničce. Improvizaci uplatňuje s pomocí učitele při zhudebňování pohádek nebo při 

řešení různých hádanek, kterými je Klavírní školička hojně vybavena. 

2.6.2Zhudebňování malých pohádek 

Klavírní školička od počátku vede děti k rozvoji tvořivosti a fantazie. Děti hledají 

mspiraci v ilustracích nebo samy kreslí obrázky k textům a písničkám. Zhudebňováním 

pohádek získá dítě pocit, že již hraje skladbu těžšího charakteru, a zároveň se pohybuje 
v přirozeném a tolik milovaném světě pohádek nebo vlastních vymyšlených příběhů. 

Paní profesorka byla toho názoru, že si dítě na těchto cvičeních vyzkouší různé způsoby 

hry a široké zvukové a barevné nuance, které klavír poskytuje a umožňuje. Lze na nich 

Procvičovat různé technické problémy, například hru portamento, staccato, legato, hru 

Přírazů, tečkovaný rytmus, chromatickou stupnici, intervaly, hru obou rukou atd. Dále 
Se jimi především přirozeně rozvíjí témbrově rytmický cit, odvaha pohybovat se na 

klaviatuře i na černých klávesách a tvořivost. Velmi však záleží na osobnosti učitele 

ajeho vlastní kreativitě. Autorky nám pro inspiraci nabízejí tento příběh: „Les 

tichounce spal (na černých klávesách/ probudil se první ptáček a pípl (příraz dis-e 
v různých oktávách), probudila se veverka a vylezla na strom (chromatická stupnice) 

atd. 
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2.6.3Tvorba doprovodu písní a rozlišování harmonických funkcí 

Harmonického cítění je důležité u dětí rozvíjet od počátků klavírní hry. Klavírní 

školička vede k postupnému získání sluchové zkušenosti a k rozvoji harmonické 

představivosti. K nácviku doprovodu v levé ruce postupuje Klavírní školička od 

počáteční hry podle sluchu, hrou dudácké kvinty, doprovodem na základních tónech 

toniky a dominanty. Dále se dostává ke hře tónického kvintakordu dominantního 

sextakordu. K rozvíjení harmonické představivosti autorky opět používají říkadla 

a národní lidové písně. Učitel by také měl jednotlivé harmonické jevy pojmenovávat 

pravými názvy (stejně tak postupovala paní profesorka při výuce), aby dítě ovládalo 

pojmy tonika, subdominanta i dominanta. 

Dle mého názoru je dobré čerpat inspiraci z publikace Spísničkou u klavíru, ve 

které najdeme množství lidových písní a při hře s nadanějšími dětmi získáme další 

možnosti pro rozvoj harmonického cítění, ale také pro rozvoj improvizace. 
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3. kapitola: Nová klavírní škola, L díl 

3.1 Úvod 

První díl Nové klavírní školy vznikla v roce 1993 a je určena pro děti od sedmi let. Je 

pokračováním Klavírní školičky pro děti 4-71eté, ale i samostatnou školou pro 

začátečníky. Je rozdělena na dvě kapitoly. První, kratší díl s názvem „Hrajeme podle 

sluchu" je určitým zkrácením Klavírní školičky. Rychlejší postup autorky zvolily z toho 

důvodu, že je určena pro starší děti. Naopak děti, které již mají za sebou výuku podle 

Klavírní školičky, si mohou cvičení a probranou látku zopakovat. Druhý díl s názvem 

„Hrajeme podle not", který tvoří převážnou část školy, obsahuje další teoretický 

a notový materiál, ze kterého učitel volí skladby a cvičení dle individuálních potřeb 

žáka. Děti, které navazují na hru Nové klavírní školy po předchozím studiu Klavírní 

školičky, budou postupovat rychleji, protože jsou hudebně zralejší. 

Nová klavírní škola opět vybízí k tvořivé práci dítěte, dále rozvijí hudební cítění, 

sluchovou a rytmickou představivost, hudební paměť a dětskou fantazii. Dítě již hraje 

podle not, a proto autorky zařazují teoretické poznámky, které dítě upozorňují na něco 

nového. Dítě tak proniká hlouběji nejen do světa dějin hudby, hudební teorie a základů 

tektoniky, ale i problematiky notového zápisu. 

Nová klavírní škola (spolu s dalšími díly) je jedinečná výběrem skladeb 

a technických cvičení. Dítěti jsou předkládána ta nejkrásnější díla českých 
1 zahraničních autorů z různých stylových období až po současnost. Paní profesorka při 

sestavování Nové klavírní školy (i Klavírní školičky) velmi dbala na výběr skladeb 
a vždy chtěla jejich přitažlivostí vzbuzovat zájem dítěte od prvního slyšeného tónu. 

Charakteristické jsou skladby maďarských a ruských skladatelů, například Bély 

Sartóka, Dmitrije Kabalevského nebo Jeleny Gněsiny, sjejichž melodikou se dítě 

Prostřednictvím Nové klavírní školy seznamuje. Z českých skladatelů jsou to především 

Ctmar Mácha, Klement Slavický a Miroslav Raichl. 
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3.2 Hra podle sluchu 

Hrou podle sluchu se Nová klavírní škola zabývá ve zkrácenou formou a věnuje se jí 

v první části, nazvané „Hrajeme podle sluchu". Cvičení slouží k rozvoji sluchové 

představivosti a k prohlubování orientace na klaviatuře. Dítě začíná hrou říkadel 

a jednoho tónu portamentovým úhozem. Melodické ozvěny rozšiřují tónový rozsah, na 

kterém se dítě pohybuje, a přechází ke hře písniček s doprovodem učitele. Učí se 

rozeznávat durový a mollový charakter v písních a přípravných cvičeních. Připravuje se 

na hru durového kvintakordu a kadence. Hraje přípravná cvičení ke hře dvojhmatů, 

stupnic a akordů. Při hře střídá hru každou rukou zvlášť, s navazováním rukou, s jejich 

překládáním a rovným pohybem. Kombinuje různé druhy úhozu a v transpozici se 

nevyhýbá hře na černých klávesách. Autorky ale hru podle sluchu neopouští ani v druhé 

části „Hrajeme podle not". Dítě by se nemělo fixovat pouze na hru z not, a proto se ke 

hře podle sluchu autorky stále vracejí v průběhu školy. 

3.3 Hra z not 

3.3.1 Notové hodnoty 

-Vovó klavírní škola učí děti notové hodnoty pomocí rytmických her v spojení s říkadly. 

Stejný princip nácviku autorky používají v Klavírní školičce, a nebudu jej tedy znovu 

Popisovat. Dítě se seznamuje nejprve s dlouhými notovými hodnotami a po jejich 

zvládnutí postupuje ke kratším. Novou notovou hodnotou je nota šestnáctinová, kterou 

dítě procvičuje s pomocí říkadel. Autorky také zařazují názorné srovná s rytmickými 

hodnotami, které již dítě zná (viz notový příklad č. 5, s. 99). 

Notový příklad č. 5 
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se, tře - se 

h Q / " 3 
po - tom si je scho-va vle-se 
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Ui je nese, už je nese, už je ne-se, už je nese, už je nese, už je nese, uzje ne-se, uzje nese 
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Učitel vždy musí umět volit správné texty a má k dispozici metodické poznámky, které 

jsou umístěny na konci školy. Z nich může vybírat další cvičení s říkadly. 

3.3.2 Hra not v houslovém a basovém klíč 

V Klavírní školičce předchází hře z not dlouhá průprava na základě hry podle sluchu. 

V Nové klavírní škole se dítě setkává s hrou z not velmi brzy, a to v části nazvané 

„Hrajeme podle not". Noty jsou zapsané v notové osnově, v houslovém a basovém klíči. 

Pro lepší znázornění jsou nakreslené na klaviatuře. 

Dítě je na hru z not dobře připravené zčásti hrané podle sluchu. Začíná 

spojováním dvou tónů ve hře na houpačky každou rukou zvlášť, s navazováním rukou 

a v protipohybu levé ruky (viz notový příklad č. 6, s. 36). Postupně se tak dítě naučí 

noty v jednočárkované oktávě a také v oktávě malé. Procvičuje tak v návaznosti hru 

v houslovém i basovém klíči. 

Notový příklad č. 6 

Pravá ruka doprovod O. Mácha 

žák 

učitel 

m m m m m m 
1 2 1 

4 I r 

№ ¥ 
Levá ruka , 2 1 

m Ě e e ě e Ě ŠeeěeeĚ F = £ = f 

doprovod O. Mácha 
-e-

m SE : b 

* -é 

Tato cvičení jsou velmi příhodně zpracovaná ve formě krátkých skladbiček 
s doprovodem a dítě se s jejich pomocí bez zábran pohybuje v tónovém rozsahu od 
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sekundy po oktávu. Při hudebním zpracování skladbiček autorky čerpaly inspiraci 

v technických cvičeních Edny-May Burnam - A dozen a day, určených pro nejmenší 

děti. Pro srovnání uvádím notový přiklad původní verze (viz notový příklad č. 7, Edna-

Mae Burnam: Mini book A dozen a day, s. 5 a 6). 

Notový příklad č. 7 

3. Bouncing A Ball With Right Hand 
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4. Bouncing A Ball With Left Hand 
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Podobně jako v Klavírní školičce, i v Nové klavírní škole se nové noty spojují s říkadly, 

lidovými písněmi a náročnějšími skladbičkami. Nová klavírní škola je také vybavena 

doprovody, nejen z pera Luboše Sluky, které dodají dítěti radostný zážitek ze hry 
a rozvinou jeho představivost. 

Pomocí výše popisovaných cvičení dítě začíná také se hrou intervalů, které jsou 

Při procvičování spojené s říkadly a lidovými písničkami a v Nové klavírní škole se 

Probírají formou dvojhmatů. V metodických poznámkách jsou uvedená další cvičení 

k Procvičování a nácviku hry intervalů. 

3*3.3 Hra dohromady 
V Klavírní školičce se dle mého názoru na hru dohromady děti připravují příliš dlouho. 
V prvním dílu Nové klavírní Školy autorky tento problém vyřešily daleko lépe. Začínají 
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hrou každou rukou zvlášť, a tu kombinují hrou s navazováním rukou na sebe. 

Navazování rukou se pro dítě stává stále náročnějším a k dokonalému procvičení této 

hry slouží množství překrásných skladbiček s obrovským vnitřním obsahem. Za 

všechny musím uvést slovenskou lidovou píseň Růžička trnová, na které si děti 

vysvětlují dvojdílnou formu a zabývají se hrou fráze. Píseň si svou melodikou dítě 

podmaní již při prvním zahrání (viz notový příklad č. 8, s. 61). Pamatuji se na studium 

této skladby u paní profesorky. Ještě před zahráním prvního tónu jsem se musela vcítit 

do nálady písně a ani na okamžik jsem nesměla polevit rukou při tvoření tónu. 

Notový příklad č. 8 
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Ke hře oběma rukama dohromady dále dítě pokračuje hrou v protipohybu, která 

Umožňuje zachovat přirozený, volný pohyb rukou na klaviatuře. Technická stránka, při 

hře v protipohybu, není pro dítě tolik náročná a může se tak více zabývat obsahem 

daných skladeb. Zároveň v nich dítě procvičuje různé technické problémy, jako 
například hru legato nebo staccato (viz notový příklad č. 9, Ježek, s. 92, Píseň, s. 92). 

°d hry v protipohybu dítě plynule navazuje na hru v rovném pohybu, která dítěti 
umožňuje při čtení sledovat jen jeden řádek v notovém zápise, a hraje úpravy lidových 

Písní, skladbičky a etudy s melodií v pravé nebo levé ruce s doprovodem. Tento 

Metodický postup od počáteční přípravy až ke hře dohromady je dle mého názoru pro 
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děti nejpřirozenější. Autorky tak předcházejí ztuhlosti ruky a mechanické fixované hře, 

omezené na pětiprstovou polohu. S těmito postupy se můžeme setkat vlivem špatně 

zvolených metodických postupů v jiných klavírních školách. 

Notový příklad č. 9 
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Ke konci publikace autorky zařazují technicky náročnější skladby a etudy světových 

i českých autorů, které již vyžadují určitý stupeň technické vyspělosti dítěte. Jsou to 

například etudy Carla Czerného a Jeleny Gněsiny, skladby věnované tečkovanému 

rytmu od Sándora Reschofského a Dmitrije Kabalevského nebo Gigua od Georga 

Philippa Telemanna, která první díl Nové klavírní školy zakončuje. 

3.4. Rozvoj nástrojových dovedností 

3.4.1 Druhy úhozů 

Autorky dítě seznamují s různými druhy úhozu stejnými postupy, které jsou použity 
v Klavírní školičce. Na začátku opět plně využívají hru portamento pro její přirozenost 
a vycházejí přitom z praktických zkušeností dítěte. Pomocí přípravných cvičení, v části 

hrané podle sluchu, se dítě učí všechny úhozy, které bude pro následující hru z not 

Potřebovat. Od portamentového úhozu pokračuje pomocí odtahové hry ke hře legato. 
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Legato procvičuje na skladbičkách i v technických cvičeních a při nácviku dvojhmatů. 
Dále procvičuje všechny druhy úhozů a učí se hrát současně rozdílné druhy úhozů 

v každé ruce (například staccato a legato). 

3.4.2 Hra stupnice 

V prvním díle Nové klavírní školy se dítě se stupnicí setkává formou technických 

cvičení, skladbiček a drobných etud. K nácviku hry stupnic využívá především 

přípravná sluchová cvičení s navazováním obou rukou. Velkým kladem je, že stupnici 

rozděluje do dvou tetrachordů a využívá citlivého tónu, jako sedmého stupně ve stupnici 

(viz notový příklad č. 10, s. 60). Dítě se učí vnímat sluchem harmonické směřování 

citlivého tónu a pomocí transpozice citlivý tón a stupnici procvičuje od různých tónů. 

Autorky se tímto postupem snaží zachovat volnost paže a vyhýbají se mechanické 

strnulé hře při hře stupnic. 

3 

n - t J 

Hrajeme od E. 

3.5 Rozvoj tvořivosti 

3.5.1 Hra z listu 

Pro získání a rozvíjení větší pohotovosti při čtení notového textu autorky zařazují hru 

z listu a postupují od jednodušších cvičení ke složitějším. Cvičení jsou zařazována 
v průběhu školy. Nejdříve dítě hraje skladbičku pro pravou ruku a dále pro levou. Aby 

dítě nebylo příliš zatěžováno hned od počátku, hraje nejprve v půlových a celých 

hodnotách. Následuje hra ve čtvrťových hodnotách oběma rukama dohromady 
v rovném pohybu. Dítě sice hraje dohromady, ale díky rovnému pohybu může číst jen 

Notový příklad č.10 
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jeden řádek. Časem získá větší zběhlost a jistotu při čtení notového zápisu a nebude mít 

takové potíže při studiu nových skladeb. 

3.5.2 Improvizace a tvorba doprovodů k lidovým písním 

Možná proto, že se děti mladšího věku pohybují více ve světe pohádek a fantazie, mají 

k improvizaci větší odvahu než děti starší. Autorky proto na ni i nadále kladou velký 

důraz a vybízejí dítě k samostatnému myšlení. Díky improvizaci získává pohotovost, 

odvahu a prohlubuje svou hudební představivost. Cvičení jsou navíc sestavena tak, že 

na nich dítě zároveň nevědomky procvičuje technické problémy. 

Dítě začíná improvizovat pomocí lidových písní, dokončuje jejich znění podle 

pravdy nebo podle své vlastní fantazie. V dalších cvičeních píseň obměňuje rytmicky 

1 melodicky. Zdobí melodii jinými tóny, které do původní melodie nepatřily, nebo mění 

rytmus a takt dané písně. V dalších příkladech tvoří melodii k písním v terciích 

a sextách. Při rytmických a melodických hrách na otázky a odpovědi vymýšlí složitější 

odpovědi. Tvoří melodii k zadanému doprovodu nebo doprovod k melodii. Krásným 

cvičením je hra na téma a variace, ve kterém dítě rozvijí také smysl pro formu. V této 

hře musí zachovat důležité tóny melodie. 

Na hru a tvorbu doprovodů paní profesorka kladla velký důraz od počátečního 

dotyku dítěte s klaviaturou. Dítě hrálo nejprve s doprovodem učitele a poměrně brzy se 

učilo doprovázet samo. Klavírní školička tuto problematiku rovněž velmi zdůrazňuje 

a první díl Nové klavírní školy dále učí děti tuto schopnost rozvíjet v náročnější podobě. 

Již v části „Hrajeme podle sluchu" se děti seznamují s tvořením doprovodu k lidovým 

Písním v té nejjednodušší formě. 

Autorky volí stejný postup jako v Klavírní školičce a začínají tvorbou doprovodu 

klidovým písním pomocí dudácké kvinty. Nezůstávají jen u lidových písní, ale 

dokázaly najít různá technická cvičení (etudky) a krásné skladbičky, na kterých děti 

dudáckou kvintu dále procvičují. V následujícím notovém příkladu uvádím ukázku 
2 Etudy Jeleny Gnešiny a z úpravy lidové písně Šel tudy, měl dudy (viz notový příklad 
č- 4, s. 77 a s. 73). 
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Notový příklad č. 4 
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Od dudácké kvinty autorky postupují ke hře doprovodu na základních tónech toniky 

a dominanty a plynule přecházejí ke hře akordických doprovodů na hlavních 

harmonických funkcích. Tyto náročnější doprovody dětem pomáhají lépe vnímat 

a uvědomovat si tóninu, ve které hrají. Autorky také pod cvičeními uvádějí další lidové 

Písně, které jsou určené k transpozici. Dále tak rozvíjejí harmonické cítění dítěte a jeho 

schopnost orientovat se v různých tóninách. V závěru školy autorky předkládají různé 

druhy doprovodů pro píseň ve třídobém taktu (Slavíček je malý ptáček). Dítě si tak 

vyzkouší různé druhy stylizace a záhy ji uplatňuje na další lidových písních a všechna 

cvičení transponuje. 

Ze svých vlastních studií vím, že jsem doprovody k lidovým písním hrála velice 
fáda a paní profesorka jejich hru stále vyžadovala. Myslím si, že pro méně nadané děti 

Jsou výše zmiňované doprovody velkým inspiračním zdrojem, ale pro děti nadanější 
n ebo s absolutním sluchem jsou spíše formalitou. Paní profesorka proto u těchto dětí 

(a se mnou) využívala jako další materiál svou publikaci Spísničkou u klavíru, která se 

Zabývá především doprovody a improvizací. Součástí této publikace je také píseň Ej 
lásko, lásko v různých náročnějších úpravách doprovodu, která je též zařazena ve 

čtvrtém dílu Nové klavírní školy (str. 50). 
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3.5.3 Čtyřruční hra 

V souvislosti s improvizací autorky zařazují hru na čtyři ruce, tedy s doprovodem 

učitele. Díky této hře dítě rozvijí svou tvořivost, smysl pro harmonické cítění, získává 

bohatší zážitek ze hry a inspiraci potřebnou pro další hru. Doprovody se využívají jak 

v technických cvičeních, tak při hře lidových a umělých písní, při hře podle sluchu i při 

hře z not a při hře přednesových skladbiček. Dítě doprovod potřebuje především v době, 

kdy hraje pouze jedním prstem a každou rukou zvlášť. Učitel tak dítě doprovází již 

v části hrané podle sluchu a dítě se tak současně učí souhře s učitelem. Doprovody jsou 

součástí cvičení legatové hry, hry intervalů nebo improvizace písní. Vedle drobných 

skladbiček nebo úprav lidových písní s doprovody autorky předkládají také další 

technicky náročnější skladby, které již vyžadují dokonalou souhru i technickou 

vybavenost obou hráčů. 
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4. kapitola: Nová klavírní škola, 2. díl 

4.1 Úvod 

Druhý díl Nové klavírní školy obsahuje náročnější skladbičky, na kterých dítě uplatňuje 

doposud získané technické dovednosti a dále rozvíjí smysl pro výrazovou hru. Výběr 

skladeb odpovídá schopnostem dítěte a učitel musí umět volit skladby vhodné kjeho 

dalšímu individuálnímu rozvoji. Spektrum skladeb je, podobně jako v prvním díle Nové 

klavírní školy, velmi bohaté. Obsahuje skladby světových a českých skladatelů od 

období baroka po tvorbu dvacátého století. Samozřejmě je vybavená také lidovými 

písněmi, které k Nové klavírní škole neodmyslitelně patří. 

4.2. Rozvoj nástrojových dovedností 

4.2.1 Další rozvoj stupnicové hry, nácvik repetiční techniky a rotací 

Se stupnicemi se dítě setkalo v Klavírní školičce formou hry lidových písní a v prvním 

díle Nové klavírní školy hlavně pomocí hry podle sluchu. Druhý díl stupnice vysvětluje 

Především po teoretické stránce a dítě získává větší sluchovou, hmatovou i teoretickou 

zběhlost. Autorky svůj postup v metodických poznámkách zdůvodňují: „Při tradičním 

nácviku stupnic trvá velmi dlouho, než žák získá uvědomělý přehled o materiálu tónin, 
0 jejich předznamenání a systému kvintového a kvartového kruhu. Proto před tradiční 

hru stupnic předkládáme stupnice rozdělené mezi dvě ruce. Tímto způsobem dosáhne 

zák velice rychle orientace ve stupnicích. Série technických cvičení transponovaných po 

kvintovém a kvartovém kruhu pak tuto orientaci upevní."3 

Autorky začínají hrou všech durových a mollových stupnic po kvintovém 
a kvartovém kruhu. Přípravná cvičení jsou rytmicky a melodicky obměňována 
a zaměřují se zdůraznění citlivého tónu. Dítě tak poslouchá intervaly, ze kterých jsou 
tetrachordy tvořené, a směřování citlivého tónu na konci každé stupnice. Častým 

Problémem při hře stupnic je správné vedení palce, který by měl hrát volně a lehce. 

3 Janžurová, Z. - Borová, M.: Nová klavírní škola 2 díl. Praha, Panton, 1993, str. 147. 
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K procvičení hry palce autorky zařazují cvičení palce s upoutaným prstem pro pravou 

a levou ruku, ve kterém se palec naučí hrát v pianissimu krátkou melodii. Později se 

objevuje cvičení na podklad palce. Postupně dítě přechází ke hře stupnic jednou rukou 

přes oktávu a přes dvě oktávy a pro výrazné uvědomění si harmonických funkcí 

zakončuje každou stupnici kadencí. Ze stupnic se tak stávají malé skladbičky, ne jen 

technická cvičení. V přípravných cvičeních dítě hraje zpaměti od různých tónů a levou 

ruku v protipohybu. Aby stupnice získala pro dítě pevný řád, seznamuje se dítě 

sprstoklady ve stupnici. Ve cvičeních hraje nejprve každou rukou zvlášť, postupně 

oběma rukama dohromady v protipohybu a rovným pohybem. Pro rozvoj rychlosti 

a lehkosti prstů se na konci publikace objevuje hra stupnic s přidáváním tónů. Pro žáky 

paní profesorky je spojena s říkankou O rezavé veverušce. (viz notový příklad č. 11, 

s. 132) 

Notový příklad č. 11 

V druhém dílu autorky děti seznamují s problematikou repetiční techniky, která patří 

mezi náročnější technické prvky. Repetiční technika je založena na vibračním pohybu 

a tyto vibrace se dále přenášejí po celé paži. Ruka musí být stále volná a dítě hraje 
s Pocitem prodlouženého předloktí. Prvotní impulz je však vždy pouze na prvním tónu 

skupiny, která je akcentována. Prsty se tak střídají v rámci jednoho pohybu ruky. Pohyb 

Prstů by však nikdy neměl směřovat směrem pod dlaň. Dítě začíná nejprve většími 

Pohyby. Postupně se zmenšují do téměř nepostřehnutelných pohybů, které dítě cítí jen 

jako vibrační pocit v ruce. Autorky předkládají přípravná cvičení, která pomáhají 

navodit vibrační pocit v rukách a pažích. Dítě procvičuje repetované tóny v triolách 

různými skupinami prstů. Začíná každou rukou zvlášť a poté oběma rukama dohromady 
v Protipohybu levé ruky. Náročnější variantou je hra šestnáctinových not všemi prsty. 
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Rotace předloktí, nebo také boční úhoz, je základním pohybem pro hru lomených 

dvojhmatů, trylků, fígurací nebo tremola. Má velký význam pro rozvoj techniky, 

podporuje pocit spolupráce prstových pohybů, pohybů předloktí a celé paže. Dítě hraje 

všechna cvičení nejprve v pomalém tempu, které umožňuje hru velkých otáčivých 

pohybů ruky. Se zrychlením tempa se rotace zmenšuje a dítě cítí rotační pohyby 

předloktí jen uvnitř ruky. Sám rotační pohyb se tak stává neviditelný. Velmi užitečná 

jsou cvičení s upevněním pátého a prvního prstu, při kterých má dítě možnost soustředit 

se na lehký, švihový, otáčivý pohyb. Autorky také zařazují cvičení strýčka Tobse 

(anglického pedagoga Tobiáše Matthaye), která mají charakter samostatných 

skladbiček, jsou velmi hravá a tvořivá a podporují volnost paže při hře (viz notový 

příkladě. 13, s. 65). 

Notový příklad č. 13 

Ze své klavírní praxe vím, že pro další zdokonalování rotačního pohybu je vhodná 

etuda od Carla Czerného z opusu 261, kterou i dnes stále používám jako prstové cvičení 

a které autorky uvádějí ve třetím dílu Nové klavírní školy (viz notový příklad č. 14, s. 78 
a 79). Transponuji jej do všech tónin a hraji též oběma rukama dohromady. Výsledná 

forma tohoto cvičení je uvedena na videokazetě Klavír hrou. 

Notový příklad č. 14 

C. Czerny 
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4.2.2 Současný pedál, synkopický pedál 

První skladbičkou, kterou si dítě zahraje s pedálem, je lidová píseň Pásla ovečky. 

Autorky ji volí záměrně, protože dítě lidovou píseň zná z počáteční hry podle sluchu 

a znalost písně mu usnadňuje soustředění. Před vlastním zahráním písně si dítě 

současný pedál procvičí na přiznávkovém doprovodu levé ruky a při hře dohromady se 

snaží o sluchovou kontrolu. Hra současného pedálu je jednodušší, a proto jím autorky 

začínají. Pro jeho další procvičování dítě hraje stylizované doprovody k lidovým 

písním, improvizuje doprovod k melodii a v následujících skladbičkách i v technických 

cvičeních pedál využívá. Synkopický pedál je zařazen v souvislosti s akordickou hrou 

kadencí nejprve levou rukou a pak oběma rukama dohromady. Všechny kadence se 

transponují. Aby dítě za stálé sluchové kontroly mohlo lépe ovládat činnost ruky i nohy, 

hraje cvičení zpočátku ve velmi pomalém tempu. Krásnou a užitečnou skladbou pro 

další procvičování synkopického pedálu je skladba Grave od Georga Philippa 

Telemanna (viz notový příklad č. 12, s. 64), která má jednoduchou líbivou melodii 

a první část se shoduje s druhou. Dítě se tak může lépe soustředit na hru pedálu. 

Notový příklad č. 12 

79 

Grave 
G. Ph. Telemann 
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Jako velký problém na hudebních školách i dnes stále vidím neochotu učitelů učit hrát 

děti s pedálem. Problémy tak nastávají jak u mladších dětí, které hru s pedálem neznají, 

tak u pokročilejších, které se jej bojí při hře používat. Mohou tak vzniknout nežádoucí 

technické problémy ve skladbách, ruka se učí nesprávným návykům, neustálá vázaná 

hra vede ke strnulosti paže a dítě je ochuzené o jedinečnou barevnost klavírního zvuku. 

4.2.3 Melodické ozdoby, synkopa 

Mezi melodické ozdoby, se kterými se dítě setkává v druhém dílu Nové klavírní školy, 

patří příraz a nátryl. Pro příraz je charakteristická rychlost a průzračnost, proto se musí 

dítě při hře neustále snažit o jeho srozumitelnost. Přípravná cvičení začínají s nácvikem 

nejprve každou rukou zvlášť, později levou rukou v protipohybu. Dítě pak hraje přírazy 

°d dalších tónů. Cvičení jsou psána ve čtyřdobém taktu s pomlkami na druhé a čtvrté 

době. V pauzách tak ruka dítěte může odpočívat. Příraz shora se hraje od každého prstu 
v rozsahu kvinty a cvičení, která se zpočátku hrála každou rukou zvlášť, jsou obohacena 

intervalovým doprovodem v levé ruce. Tato cvičení zároveň připomínají kadenci, a dají 

se tak lépe transponovat do jiných tónin. K následnému procvičování přírazů autorky 

Předkládají další lidové písně, etudy a skladby. Problematiku nátrylu probírají 

obdobným způsobem. 
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Novým rytmickým prvkem, se kterým se děti seznamují, je synkopa. Nejprve š i je 

procvičují hrou lidové písně Travička zelená. Píseň je ve dvoučtvrťovém taktu a dítě do 

tohoto taktu vytleskává synkopy v ostinátním rytmu. Nácvik lze začít vytleskáváním 

lehkých dob v taktu a tento postup ztížit přidáním první doby. Dítě pak zkouší tvořit 

synkopický doprovod k písním, které již zná, a problematiku dále procvičuje na různých 

skladbičkách. Osobně považuji za nejpovedenější Swierzynského Humoresku, která je 

umělecky bohatá a ve svých osmi taktech spojuje hru synkop, problematiku intervalů a 

hru staccato. 

4.3 Rozvoj tvořivosti 

4.3.1 Improvizace a doprovod lidových písní 

V druhém dílu Nové klavírní školy jsou zařazena náročnější improvizační cvičení, která 

dále rozvíjí představivost dítěte a jeho improvizační dovednosti. Za velmi inspirující 

považuji cvičení se zadanou tónovou řadou. Dítě vytváří rytmizovanou melodii, kterou 

následně zapisuje v notách. K melodii vytváří vlastní doprovod a na závěr vymýšlí pro 

vzniklou skladbičku název. V dalších cvičeních dítě volně improvizuje melodii 

k danému doprovodu z předepsané tónové řady, a to i na černých klávesách, nebo 

dotváří melodii na předepsaných místech ve skladbě. Tvoří melodizovanou odpověď na 

otázku ve cvičení nazvaném Nonstop, přičemž tato odpověď musí být pokaždé jiná. 

Dále vymýšlí skladby různého charakteru k zadanému harmonickému obrysu, například 

pochodového a valčíkového rytmu nebo ukolébavku. Dítě je tak stále hrou podněcováno 

k tvořivosti a kromě lidových písní již dokáže vytvářet skladby odlišného charakteru 

a výrazu. 

V prvním dílu Nové klavírní školy autorky uváděly různé příklady pro doprovod 

lidové písně ve třídobém taktu. Nyní se děti seznamují se stylizacemi různých druhů 

doprovodu ve formě ostinata v taktu čtyřdobém. Na dalších stranách publikace jsou 

zařazeny obtížnější varianty ostinat a autorky je doporučují využívat jako prstová 

cvičení. Tvoření doprovodů spojují s improvizací. Dítě pak volí a tvoří doprovod podle 

charakteru písně. 
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Dalším typem doprovodu, který si děti osvojují, je hra lidových písní v terciích, 

sextách a decimách. Na tato cvičení navazuje tvorba druhého hlasu pomocí „kvint 

lesních rohů" na lidové písni Ach synku, synku. Hra těchto doprovodů tvoří určitý 

předstupeň k pozdějšímu samostatnému vedení druhého a třetího hlasu a zaručuje 

plynulý a logický přechod ke hře protihlasu. Děti se učí tvořit čtyři různé varianty 

volného vedení protihlasu na lidové písni Travička zelená, z nichž dvě začínají imitací 

a dvě nevyžadují změnu polohy levé ruky. Tyto způsoby dále procvičují pomocí 

transpozice a při tvorbě samostatného druhého hlasu dalších lidových písní. Ke konci 

školy je zařazena ukázka lidové písně v tříhlasé úpravě, kterou dítě tvoří na základě hry 

podle sluchu s využitím základních harmonických funkcích. Úprava je charakteristická 

zdvojením melodie v terciích a bohatým vedením hlasu v levé ruce. 

4.3.2 Čtyřruční hra 

V prvním dílu Nové klavírní školy hrály děti převážně čtyřruční úpravy lidových písní. 

Druhý díl školy již děti seznamuje s čtyřruční mi skladbami českých a světových autorů 

například Ludwiga van Beethovena, Jana Křtitele Vaňhala a Otmara Máchy. 

K nejkrásnějším patří skladby Žertovná od Dmitrije Kabalevského a Blues skladatele 

Mátyase Gyórgy Siebera, ve které je skvěle zpracována problematika triol 

a tečkovaného rytmu. 
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5. kapitola: Nová klavírní škola, 3. díl 

5.1 Úvod 

Třetí díl Nové klavírní školy obsahuje především bohatý notový materiál. Autorky opět 

dokázaly vybrat takové skladby, které dětem působí radost ze hry a dále je motivují. 

Jsou zde skladby významných světových skladatelů barokní, klasické, romantické 

hudby a hudby dvacátého století. Velké zastoupení má hudba barokní. Pro další rozvoj 

techniky a zběhlosti je zařazeno množství etud, v nichž velkou část tvoří umělecky 

bohaté etudy Carla Czerného (především z opusu 821). Lze na nich procvičovat 

tečkovaný rytmus, rotační techniku a repetiční techniku, vedení melodie v basu, hru 

melodických ozdob, hru septakordu a mnoho dalších technických prvků. 

5.2. Rozvoj nástrojových dovedností 

5.2.1 Chromatická stupnice 

Přípravě na hru chromatické stupnice se věnovala již Klavírní školička a dítě se 

s chromatikou setkává v průběhu předchozích dílů stále v náročnější podobě. Ve třetím 

díle se hraje chromatická stupnice od různých tónů každou rukou zvlášť a k dalšímu 

procvičení jsou zařazeny etudy Carla Czerného (opus 821 Sto šedesát osmitaktových 

cvičení) pro pravou a levou ruku. 

5.2.2 Melodické ozdoby 

Hře všech melodických ozdob předcházejí nejprve malá technická cvičení, která se 

transponují. Jako první autorky zařazují skupinku dvou a tří not před notou hlavní. 
Přízvuk je vždy na notě hlavní. Skupinka se procvičuje shora i zdola všemi prstovými 

skupinami, pravou a levou zvlášť nebo rovným pohybem oběma rukama dohromady. 
Skupinky se také hned procvičují například v etudě Carla Czerného. Další melodickou 

ozdobou je obal, k jehož procvičování jsou použité harmonicky bohaté etudy Jana 

Maláta a Edny-Mae Burnam nebo Menuet Josefa Haydna. Podobným způsobem se 

postupuje při hře trylku, mordentu a dlouhých přírazů - opory. 
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5.3 Doprovod lidových písní 

Dítě v doprovodech lidových písní získalo určitou zběhlost v předchozích dílech Nové 

klavírní školy. Své zkušenosti nyní dále rozvíjí v lidových písních s komplikovanějším 

tonálním průběhem. Seznamuje se s durovou dominantou v mollových písních. Autorky 

volí výběr písní promyšleně, aby se zpočátku vyhnuly přechodu písně do paralelní 

durové tóniny ve střední části písně, která je pro dítě obtížnější. Vhodnou lidovou písní 

je například píseň Čí to husičky. Následují písně s přechodem do dominantní tóniny 

a mollové písně s přechodem do paralelní durové tóniny. Při práci s nimi učitel nejprve 

s dítětem provede rozbor melodie a dítě určuje část mollovou a durovou. Pro snazší 

pochopení jsou další příklady lidových písní vybaveny harmonickými značkami. 

K písním dítě tvoří stylizované doprovody a transponuje do jiných tónin. Píseň může 

obohatit doprovodem v terciích nebo sextách. Dítěti se tak rozšiřuje okruh písní 

a dokonalým výběrem písní rozvíjí smysl pro harmonické cítění. Spolu s doprovody 

lidových písní pokračují autorky v melodické improvizaci. Dítě melodicko-rytmickou 

představivost procvičuje při hře lidových písní formou Nonstopu (viz druhý díl Nové 

klavírní školy) i ve stylizaci kadencí. 

5.4 Technická cvičení a hra kadencí 

V tomto díle se autorky více zaměřují na hru a procvičování kadencí a akordů. 

Duchaplnými cvičeními a pomocí transpozice vedou nenásilně dítě k praktické orientaci 

v tóninách. Zároveň také k větší pohotovosti. Z kadence jsou vytvořena cvičení formou 

malých skladbiček, a dítě tak nemá pocit, že nějaká cvičení hraje. Autorky zvolily 

bohatě stylizované úpravy Jana Křitele Vaňhala a Edny-Mae Burnam, které dítě 

podněcují k vymýšlení vlastních kadencí. 

Kadence dítě hraje v různých tóninách a též procvičuje obtížnější technické prvky. 

Příkladem je hra kadence rozložených akordů v různých oktávách s překládáním rukou 

přes sebe. Tímto cvičením dítě procvičuje plynulé navazování rukou i orientaci na 

klaviatuře. Dalším cvičením je akordická hra kadence v základních polohách a obratech 

akordů. Cvičení lze obměňovat improvizací vlastní stylizované kadence se zachováním 

základních tónů v levé ruce. V těchto cvičeních si dítě zlepšuje pohotovost při liře 

obratů akordů. Ve škole je zařazeno i několik technických cvičení na procvičování 
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čtvrtého prstu, která jsou určena k transpoziei. Hrají se každou rukou zvlášť a oběma 

rukama dohromady rovným pohybem. 

V návaznosti na hru kadencí je ke konci třetího dílu zařazen rozvod dominantního 

septakordu do toniky. Hraje s překládáním rukou (inspirace v etudách Edny-Mae 

Burnam) a postupuje transpoziei ve kvintovém kruhu. V úkolu pod cvičením dítě 

vyhledává dominantní septakord v dalších skladbách a provádí harmonický rozbor. 

V souvislosti s akordovou hrou autorky nabízejí množství cvičení a dalších 

skladeb kjej ímu procvičování. Chtěla bych zmínit skladbu Pála Kadosy Pocta 

Bartákovi, na které dítě procvičuje globální čtení. Při čtení akordů sleduje pouze směr 

jejich pohybu, a nemusí tak číst jednotlivé noty samostatně. Podobný způsob čtení lze 

uplatnit například v terciové hře (viz notový příklad č. 15, s. 76). 

Notový příklad č. 15 
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5.5 Hudební forma a nácvik kánonu 

Poznání a pochopení smyslu a obsahu formy má pro dítě nesmírný význam. Umožňuje 

mu nenásilně hlouběji proniknout do struktury hudby, kterou hraje, a do vnitřního řádu, 

organizujícího tuto strukturu. Praktický efekt se projeví například snadnějším 

zapamatování i relativně složitější struktury studované skladby, především však v její 

smysluplnější interpretaci. Žák se postupně setkává s různými hudebními formami 
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a druhy - s malou dvojdílnou formou a vícedílnou formou, menuetem, fughettou, 

sonatinou a kánonem. Autorky tak vedou dítě k formálnímu i harmonickému rozboru. 

Pro nácvik kánonu autorky volí nejprve lidovou píseň pro její jednoduchost 

a přehlednost melodie. K nácviku doporučují písně Bejvávalo nebo Dú valaši, dú. Tyto 

písně děti dobře znají, a mají tedy možnost lépe sledovat prolínání hlasů. Rychle tak 

mohou přecházet na kánony ve skladbách různých autorů. Díky tomu, že se s formou 

kánonu děti setkávají, získávají další průpravu pro hru vícehlasých skladeb. Proto 

v tomto díle autorky dávají na výběr z velkého množství polyfonních skladeb barokních 

autorů, z nichž mají početné zastoupení skladby z Knížky pro Annu Magdalenu 

Bachovou. 

Paní profesorka kladla velký důraz na sluchovou představivost dítěte. Vždy 

muselo vědět, co hraje a proč. Jako její žáci jsme museli umět u všech polyfonních 

skladeb zazpívat všechny hlasy a v notové zápise hlasy odlišovat různými barvami. 

Příklad této práce je zaznamenán na videokazetě Klavír hrou. 
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6. kapitola: Nová klavírní škola, 4. díl 

6.1 Úvod 

Poslední díl Nové klavírní školy obsahuje výběr technicky náročných skladeb, k nimž 

dítě směřuje hrou a studiem skladeb z předchozích dílů. Autorky opět dokázaly najít 

vhodné a přitom umělecky bohaté skladby, které děti podněcují k aktivnímu 

a tvořivému přístupu. Osobně mezi takové skladby, obsažené ve čtvrtém díle, řadím 

etudy Carla Czerného, etudy a přednesové skladby Klementa Slavického, Malé 

preludium Samuela Majkapara, přednesovou skladbu Jaro a mládí od Zdeňka Fibicha 

nebo skladbu Cantabile Frederyka Chopina. S technickými i hudebními prvky 

vyskytujícími se ve skladbách se již dítě setkávalo dříve a v tomto dílu se objevují 

v obtížnější podobě. Autorky zvyšují nároky na formální a harmonický rozbor skladeb 

a zařazují komorní skladby. Hrou náročnějších polyfonních skladeb rozvíjejí schopnost 

horizontální slyšení. Publikace také uvádí skladby na problematiku hry tři proti dvěma 

a němou výměnu prstů. Dítě tak dále může své schopnosti, technické dovednosti 

a znalosti prohlubovat. 

Publikace zahrnuje výběr skladeb z alb českých i světových autorů. Jsou zde 

etudy Carla Czerného z alba Sto šedesát osmitaktových cvičení opus 821 a etudy 

Klementa Slavického z alba Dvanáct etud. Dále skladby z Knížky pro Annu Magdalenu 

Bachovou od Johanna Sebastiana Bacha, z Alba pro mládež Dmitrije Borisoviče 

Kabalevského a z alba Loutky od Bohuslava Martinů. 

6.2 Komorní hudba 

Jako jedna z mála klavírních škol se Nová klavírní škola věnuje komorní hudbě. 

Autorky uvádějí skladby z pera největších představitelů období klasicismu Josepha 

Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Tento výběr není 

náhodný, protože využívá různého charakteru skladeb. Dítě tak poznává vážnou 

Allemandu, veselou Skotskou i zpěvné Andantino. Na skladbách se učí doprovodu 

sólového nástroje a vzájemné souhře s ním. Skladby nejsou příliš technicky náročné, 

a dítě tak může naplno prožívat radostný zážitek ze hry s jiným nástrojem. Sólový part 

63 



je určen pro sopránovou zobcovou flétnu, hoboj, housle nebo B klarinet. Záleží ale také 

na fantazii učitele i dítěte, kteří si mohou zvolit nástroj docela jiný. 

Ke klavírním doprovodům patří také doprovody k písním Leoše Janáčka (vybrané 

písně patřily k nejmilovanějším Janáčkovým písním paní profesorky Janžurové, proto si 

myslím, že jejich zařazení není náhodné). Při hře si dítě zpívá píseň svým vnitřním 

hlasem, a dostává se tak do role zpěváka, kterého doprovází. Dokáže tak sledovat 

nádechy zpěváka, což pomáhá vzájemné souhře. 

6.3 Hudba jiných žánrů 

Nová klavírní škola umožňuje dítěti poznat skladby různých žánrů a oblastí hudby. Hra 

se tak stává pro dítě zajímavější a zábavnější. Obrovským kladem tedy je, že se 

nezaměřuje pouze na klasickou hudbu, ale i na hudbu populární. Autorky seznamují děti 

s úpravami známých zahraničních písní Ruska, Francie, Španělska a Ameriky (další 

písně obsahuje publikace Spísničkou u klavíru). Každá píseň je obohacena charakterově 

odlišnými stylizacemi a prvky. Nechybějí ani skladby jazzové. Na konci publikace je 

zařazen Foxtrot Bohuslava Martinů s vrchním hlasem, který lze libovolně upravovat. 

Právě tento tanec vznikl pod vlivem jazzu. 

6.4 Rozvoj nástrojových dovedností 

6.4.1 Hra stupnic, chromatická stupnice 

Přehled o stupnicích v různých tóninách, o systému stupnic a jejich předznamenání dítě 

získalo již dříve. Díky tomu se autorky v tomto díle zaměřují na technicky dokonalé 

pohybové zvládnutí jejich hry. Ruka by měla být vedena klidně, bez nárazových pohybů 

a kontrolovat by se měla především hra palce. Dítě se učí hře stupnic rovným pohybem 

oběma rukama dohromady, a aby se stupnice pro dítě nestala jen mechanickým 

a povinným cvičením, hraje na konci každé z nich kadenci. Stupnice se také procvičuje 

v různých artikulačních a dynamických variantách a autorky pro procvičování opět 

upravily technická cvičení od Edny-Mae Burnam. V metodických poznámkách na konci 

Publikace je uveden srozumitelně zpracovaný přehled durových a mollových stupnic 
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v kvintovém kruhu a rozdělení stupnic dle prstokladů. Z vlastní zkušenosti doporučuji 

jako efektivní cvičení k rozvoji zběhlosti ve hře stupnic přidávání, které autorky uvádějí 

ve druhém dílu Nové klavírní školy (str. 132). Chromatická stupnice se procvičuje 

obtížnějším způsobem, hrou přes dvě oktávy v rychlém tempu. Hraje se ale s plynulým 

navazováním levé ruky na pravou, nikoli rovným pohybem. 

6.4.2 Zmenšený septakord, obraty dominantního septakordu 

K dalším technickým prvkům, se kterými se dítě nově setkává, patří nácvik obratů 

dominantního septakordu a zmenšeného septakordu. Samotnému procvičování 

zmenšeného septakordu předchází nejprve hra skladby, ve které je tento septakord 

obsažen (například skladba Energico od Stephena Hellera). Cvičení pak vychází 

z totožného septakordu, který se hraje chromatickými posuny rozloženě s navazováním 

rukou od různých tónů. Pro základní orientaci v obratech dominantního septakordu 

slouží technické cvičení, ve kterém se jednotlivé obraty rozvádějí do toniky. Dítě si tak 

lépe sluchově uvědomuje směřování obratů dominantního septakordu. Nebude mít pak 

problémy při jejich poznávání a při transpozici. Akordy jsou ve škole teoreticky 

vysvětleny a k jejich procvičování je zařazeno množství technických cvičení a skladeb. 

Jsou hrány rozloženě, s navazováním rukou, v různých rytmických obměnách 

a využívají se jako technické varianty při procvičování některých skladeb. 

6.4.3 Hra kadencí a tvorba doprovodu k lidovým písním 

V předchozích dílech Nové klavírní školy v kadencích dítě procvičovalo hru 

kvintakordů a jejich obratů. V posledním díle rozšiřuje kadence nově o hru 

dominantního septakordu (i se zmenšeným septakordem). Všechna cvičení jsou spojena 

s procvičováním stupnic a různých technických prvků a stávají se vlastně malými 

etudami. Jsou také vybavena funkčními akordickými značkami, které usnadňují 

orientaci a slouží dítěti jako nápověda. Všechna jsou samozřejmě transponována, a to 

i do mollových tónin. Pro paní profesorku byla vždy důležitá schopnost improvizovat 

a samostatně tvořit. Proto není divu, že v rámci kadencí dítě směřuje také k improvizaci 

a domýšlí další možnosti jejich zpracování. Ve cvičeních dítě dotváří část kadence 

pouze podle hry harmonických značek, mění počet akordů v kadenci, stylizuje kadenci 
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do písně, střídá technické prvky v pravé a levé ruce nebo vytváří vlastní skladbičky ve 

formě pochodu, tance, valčíku atd. K procvičování kadencí autorky opět zařazují 

cvičení od Edny-Mae Burnam a další drobné skladby, které využívají harmonické 

zákonitostí kadence. Osobně ale nejvíce oceňuji kadence Jana Křtitele Vaňhala 

v podobě krátkých skladeb pro jejich jednoduchost, brilanci, vnitřní obsah a propojení 

různých technických problémů (viz notový příklad č. 16, s. 19). Svým rozsahem se také 

vyrovnají rozsahu některých drobných etud nebo přednesových skladeb. 

Notový příklad č. 16 

KADENCE J. Kř. Vaňhal 

Ve čtvrtém dílu Nové klavírní školy se autorky zaměřují především na různé možnosti 

stylizací doprovodů k lidovým písním. Podle charakteru písní dítě volí správnou 

stylizaci nebo improvizuje své vlastní doprovody na základních harmonických 

funkcích. Autorky doporučují procvičovat jednotlivé modely ve všech tóninách 

i stejným prstokladem. Každý tento model se tak stává dobrým technickým cvičením, 

především pak rozklady akordů nebo figurace v široké harmonii. V tomto díle 

nalezneme překrásné úpravy lidových písní Petra Ebena (viz notový příklad č. 17, s. 

65). Skladatel v úpravách volí netradiční harmonie, využívá imitačního vedení hlasů 

nebo střídá vedení melodie v pravé i levé ruce. Svým zpracováním tak děti inspiruje 

k vytváření vlastních podobných úprav. 
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Notový příklad č. 17 

POČKEJ, JÁ POVÍM 
Tempo di minuetto 5 P. Eben 

a tempo x 4 3 , r i 

P 
mf espress. 

¥ ' 

Počkej, já povím, žes na mně loudíval, 
počkej, já povím, žes na mně chtěl: 
V zahrádce růžičku, po cestě hubičku, 
počkej, já povím, žes na mně chtěl. 

Ukázky dalších možností jednoduchých úprav lidové písně jsou vypracovány k písni Ej 

lásko, lásko, opět v úpravě Petra Ebena (podobné zpracování je uvedeno v publikaci 

Spísničkou u klavíru). V rámci procvičování polyfonie, kterému se autorky v tomto dílu 

věnují, upozorňuji na příklad doprovodu v komplementárním rytmu a vedení basové 

linky jako doprovodu v imitaci. 

Žáci paní profesorky, troufám si říci bez výjimky, velice rádi tyto druhy 

doprovodů k písním tvořili. Někteří z nich je díky fantazii posunuli svým 

propracováním ještě o něco dále, než publikace uvádí. Jeden z výsledků takových 

improvizačních možností je zachycen na videokazetě Klavír hrou. Upravenou lidovou 

písní je píseň Šla Nanynka do zelí v podání a stylizaci Jana Popelky, žáka paní 

profesorky Janžurové. 
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6.5 Rozbor skladeb po stránce harmonické a formální 

Od dětství je třeba učit žáka rozboru formy, tematického materiálu, harmonické 

a polyfonní stavby hrané skladby. Dítě se po formální i teoretické stránce seznamuje 

především se sonátou (se zákonitostmi sonátové formy), sonatinou a fugou, s variacemi 

a některými barokními tanci. Dále pak se skladbami v moderním notovém Jana Kapra. 

Pro lepší orientaci autorky píší přímo do notového textu jednotlivé části hudebních 

forem a jejich hlavní důležité znaky. Dítě tak nezůstává pouze na úrovni teoretických 

znalostí a lépe získává představu o hudební formě. Tyto formy dítě poznává hrou 

skladeb různých autorů. Mezi nejkrásnější patří Sonatiny Ludwiga van Beethovena, 

Muzia Clementiho a Jana Antonína Bendy, Variace Georga Friedricha Hándela a Téma 

s variacemi Josefa Antonína Štěpána, Fuga Johanna Pachelbela a Fughetta Domenica 

Zipolliho. 

Kromě formální stránky skladeb se dítě učí také rozebírat harmonickou stránku 

skladeb. Skladby hraje v harmonickém obrysu a zapisuje harmonický rozbor pomocí 

funkčních značek. Dále hraje melodii skladby a tvoří k ní harmonický základ 

v trojzvucích v levé ruce. Harmonický obrys lze také obohacovat různými variantami. 

Akordy se hrají rozloženě, sestupně nebo vzestupně nebo se mění rytmus a frázování. 
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rjr r v Zaver 

Klavírní školička a na ni navazující čtyři díly Nové klavírní školy představují klavírní 

školu, která vychází z principů moderní klavírní pedagogiky a pojímá klavírní 

vyučování jako umělecký proces. Soustřeďuje se na individuální přístup k dítěti 

a působí na neustálý rozvoj jeho osobnosti jako celku. Ve své diplomové práci jsem 

chtěla představit Klavírní školičku a čtyři díly Nové klavírní školy jako komplexně 

zpracovaný systém klavírní výuky. Autorky díky své dlouholeté neúnavné práci a svým 

pedagogickým zkušenostem vytvořily klavírní školu pro děti raně předškolního věku až 

po druhý cyklus základních uměleckých škol. Výuka se zakládá po vzoru Jana Amose 

Komenského na principu „škola hrou", dítě se klavírní hře učí hravou formou 

prostřednictvím různých druhů činností. Však také pracovat s dětmi znamená hrát si 

s nimi. Autorky se vyhýbají rozumové hudební výchově, dítě vždy nejdříve prožívá 

a poté poznává. Přirozenou dětskou zvídavost a touhu dětí po hudební činnosti využívají 

k intenzivní hudební výuce od raného věku dítěte, kdy se utváří základy lidské 

osobnosti, pro rozvoj hudební představivosti, dětské tvořivosti a rozvíjení fantazie 

v souvislosti se získáváním nástrojových dovedností a s jejich specifickým významem 

pro vytváření hudebních představ a zážitků. 

Paní profesorka Janžurová si přála vytvořit školu, která by svým tvořivým 

a hravým přístupem podnítila jak děti a jejich rodiče, tak především pedagogy. 

Domnívám se, že se jí toto přání splnilo, protože Klavírní školičku i další díly Nové 

klavírní školy děti i rodiče přijímají s radostí a především učitelé mladší generace podle 

těchto publikací pracují nebo je kombinují s jinými klavírními školami. Obě školy 

obsahují rozsáhlé množství pečlivě vybraného notového materiálu. V porovnání se 

staršími klavírními školami považuji tento výběr za výjimečný svým hudebním 

zpracováním všech uváděných skladeb i technických cvičení. Pro dítě je od počátku 

důležité, aby hrálo skladby s potěšením, aby jej přiměly k tvořivosti a dodávaly mu 

zážitek ze hry. Tento zážitek ještě umocňuje hodnotné výtvarné zpracování především 

Klavírní školičky. 

Jako dlouholetá studentka paní profesorky Zdeny Janžurové jsem ji chtěla ve své 

práci představit nejen jako autorku Klavírní školičky a Nové klavírní školy, ale také jako 
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člověka. Charakteristické stránky její osobnosti, postoje k životu a metody její práce se 

promítají ve výše zmiňovaných publikacích. Vždy dokázala svým působením ovlivnit 

vztah k hudbě u všech svých žáků, včetně mě. Jsem si jistá, že kdyby byla ještě mezi 

námi, neúnavně by pokračovala v pořádání seminářů a přednášek pro pedagogy i ve své 

publikační činnosti a v tvořivé práci s dětmi. 

Na závěr bych ráda uvedla několik různých pohledů očima bývalých žáků 

a kolegů profesorky Janžurové, které přibližují její osobnost. 

„S osobností profesorky Janžurové jsem se poprvé setkala v šesti letech, když mě 

má maminka přivedla do hudební školy ve Voršilské k přijímacím zkouškám. Paní 

profesorka se mě ujala a o mém přijetí patrně mimo jiného nejspíš rozhodla písnička, 

kterou jsem hrála na klavír a zazpívala. Byla ze světa pohádek a z těch si ve vyučování 

malých dětí paní profesorka často brala inspiraci. Další vzácnou příležitost poznat paní 

profesorku přímo ve výuce jsem měla jako matka. Můj syn u ní začal studovat v pěti 

letech a hodiny pro něj byly velkým zážitkem. Byly nabité energií a neustálými podněty 

k udržení pozornosti dítěte. Vtáhla jej do světa tónů prostřednictvím pohádek, lidových 

písní, činností z reálného světa. Při této představě tvořily prsty dítěte při zapojení celého 

těla nenásilně hudbu hned od prvního počátku. Paní profesorka nesledovala čas. Dokud 

bylo potřeba, hodina trvala a syn byl po celou dobu hodiny fascinován do poslední 

minuty. Jak rostl, vedl s paní profesorkou debaty o daných problémech a ona jej svým 

přístupem vedla k tomu, aby o ztvárnění skladeb přemýšlel a nejen přijímal rozkazy. 

Síla jeho vztahu, který si kpaní profesorce vytvořil, se projevila, když zemřela 

a odmítal přejít k jinému pedagogovi. Díky jejímu vlivu se mu ale hudba stala prvotní 

při výběru dalšího vzdělání, i když ne ve formě sólového hraní. To, jak se svým žákům 

věnovala a doslova dávala, ji naplňovalo spokojeností a bylo jí pomocí v jejím těžkém 

rodinné poslání, jako vyvážení k psychickému tlaku, jenž ji provázel z velké části jejího 

života. Hluboce se před ní skláním a děkuji osudu, že jsem se s ní mohla setkat." 

(kolegyně paní profesorky Libuše Popelková) 

„Měl jsem to štěstí, že to byla právě ona, která formovala mé první kroky 

v hudebním vzdělávání. S odstupem několika let si uvědomuji, že každá hodina s paní 
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profesorkou byla uměleckým dílem. Za její laskavost, přirozenou autoritu, vitalitu 

a profesionální zkušenost, s kterou se mi věnovala, jí budu vděčný celý život." 

(bývalý žák Miroslav Sekera) 

„Měla jsem velké štěstí, že jsem na hudební školu ve Voršilské nastoupila hned po 

svých studiích na konzervatoři. Dodnes si vážím toho, jak mě, začínajícího učitele bez 

zkušeností, všichni kolegové včetně profesorky Janžurové, přijali. Paní profesorka byla 

výjimečná svým zaměřením a přístupem právě k těm nejmenším dětem. Nebránila se 

učit i méně nadané děti. Ke všem si našla cestu a s velkou trpělivostí jim přibližovala 

hudbu a klavírní hru. Svého času mistrně vedla celé klavírní oddělení, které mi velmi 

citlivě a postupně předávala." 

(kolegyně paní profesorky Jarmila Sedmíková) 
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Příloha č. 1 - Paní profesorka nejen při práci s dětmi 

Obr. 1: Průvodní fotografie z videoprogramu Klavír hrou, 1996 
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Obr. 2: Paní profesorka při soustředěné práci s dětmi 
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Obr. 3: Tato fotografie byla pořízena před natáčení filmu Amadeus Miloše Formana, ve 

kterém hrál jeden z žáků paní profesorky Miroslav Sekera. 

75 





Obr. 5: Paní profesorka při výuce 
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Helenu Horálkovů, AUme Trosilová, UMisluvu Podobskú. Jaroslavu Uxouá. Alena FiSerovú, Zdena Prúsuvú, 
Zdenu laniurouá, Ludmilu Fíierouá 

Obr. 6: Paní profesorka s kolegyněmi z učitelského sboru LŠU Voršilská, 1975 
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Příloha č. 2 - Záznam filmu Jen malý kousek štěstí a videoprogram 

Klavír hrou (CD) 
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