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RESUME 

Ve své diplomové práci jsem studovala, jak může být harmonie, rytmus a 

formy využity v kyperské hudbě a porovnávala jsem to též s populárním 

stylem zpívání, kterým je Bel canto. Některé žánry a rytmy písní můžeme 

objevit v Evropě, Arábii, Řecku a Malé ÁSii, ale přece jen se poněkud liší, mají 

svou vlastní individualitu. 

Nejdříve ( v kapitole 1) jsem hovořila o geografické poloze Kypru, která 

vždycky sváděla k válkám. Kořeny a vlivy kyperské hudby se staly mým 

dalším tématem ( podkapitoly 1.1.,1.2.) 

Poté jsem ( v kapitole 2) hovořila o Demotické písni a o tom, jak se hudba a 

osobní zkušenosti lidí spojily navzájem. Zkoumala jsem vlastnosti melodie a 

rytmu. 

Dále ( kapitola 3) jsem se v krátké kapitole zabývala tradičními nástroji. 

Další kapitola ( číslo 4) je nejzávažnější z celé práce. Tóniny lidových písní 

na Kypru jsou smíšené a pro některé lidi obtížně srozumitelné pro jejich 

způsob hry a celkovou působnost. 

Pokračovala jsem s podrobným popisem kyperské lidové písně v kapitole 5, 

kde se zabývám jejími žánry, formou a historií. Je velmi důležité pro učitele i 

studenta aby rozuměl původu kyperské písně, pokud ji chce zpívat. 

Krátká historie Bel canta a hlavních představitelů tohoto stylu nás uvádí do 6. 

kapitoly. Tři příklady lidových a Bel cantových písní jsou zde analyzovány 

melodicky, rytmicky a harmonicky. Jen malé podrobnosti se nalézají mezi 

těmito písněmi. 

Nemnoho podobností vykazují také vokální techniky ( kapitola 7). V 

posledním odstavci této kapitoly jsem se snažila zrekapitulovat zjištění, že 

pokud tyto dva styly jsgu užity současně, výsledkem je krásně znějící 

melodie. 

Závěrečná kapitola č. 8 ukazuje metodologii kyperské lidové písně a 

zahrnuje plány lekcí a ostatních aktivit. Pro mne je to nejspíš nejzajímavější 
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kapitola vůbec.Je důležité poznamenat, že metodologie kyperského zpěvu 

není dosud považována za závažnou na kyperských školách, ačkoliv by měla 

být. A to nejenom pro děti na Kypru, ale i ve výuce mezinárodní. Malá folklorní 

opera může dát studentům motivaci k učení kyperským lidovým písním a 

podnítit jejich lásku k tradiční kyperské hudbě. 
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