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Résumé 

Diplomová práce je zaměřena na pochopení osobnosti a díla houslového pedagoga 

Otakara Ševčíka. Historická část práce vystihuje Ševčíka jako člověka podle jeho životopisu 

i vzpomínek žáků. Následující kapitoly obsahují rozbor a komentář Ševčíkových 

nejvýznamnějších opusů v souvislosti s pohledem současné houslové pedagogiky. Jsou 

zde navrženy postupy jak tento notový materiál používat. Diplomová práce dále shrnuje 

dílo jako celek, popisuje základní charakteristiky Ševčíkovy metody a přináší komplexní 

pohled na osobnost tohoto pedagoga. V práci je shrnuto využití Ševčíková díla pro 

specifické součásti výuky a jeho vliv na pedagogiku houslové hry ve světě a zejména u nás. 

Abstract 

This M.A. thesis is focused on the personality and work of the Czech violin teacher Otakar 

Ševčík (1852 - 1934). An introductory historical part describes Ševčík, the individual, 

based on biographical information and notes from his own students. The following 

chapters analyze his most relevant works from the point of view of contemporary 

pedagogical practice. Included are suggestions for the use of this material. This thesis also 

analyses his work as a whole and describes characteristic features of Ševčík's method. To 

conclude, Ševčík's influence on world violin pedagogy is summarized. 
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1. Úvod 

Otakar Ševčík je jedním z hlavních představitelů pražské houslové školy, která do 

velké míry ovlivnila houslovou pedagogiku v českých zemích. V současnosti podle jeho 

materiálů učí učitelé základních uměleckých škol i profesoři konzervatoří. Význam jeho 

pedagogické práce není pouze v jeho díle, ale také v metodách a názorech, které každý 

z jeho žáků přijal za své. Tyto pedagogické myšlenky byly postupně předávány žákům a 

jsou jimi ovlivněni i současní houslisté a pedagogové. Tradice zároveň ukázala, které části 

Ševčíková odkazu jsou stále živé a které jsou více či méně překonány. Mohlo by se zdát, že 

je nám Ševčíková doba vzdálená a že nás jeho pedagogické působení v současnosti 

neovlivňuje. Není tomu tak. Autor této práce je v kontaktu s Ševčíkovými názory pouze 

přes dvě generace učitelů. Jeho názor je také do jisté míry ovlivněn Ševčíkovými 

pedagogickými myšlenkami. 

Tato práce je zaměřena na pochopení Ševčíková odkazu. V úvodních kapitolách 

jsou shrnuty podstatné rysy jeho pedagogické osobnosti a základní charakteristiky jeho 

díla. Jsou zde popsány mistrovy životní osudy a vzpomínky významných Ševčíkových žáků, 

které ve značné míře vypovídají o jeho osobnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje rozbor 

vybraných opusů se zaměřením na popis a základní charakteristiky mistrova díla. 

V závěrečné kapitole se autor práce zaměřil na celkové shrnutí Ševčíková pedagogického 

působení. Jsou zde popsány základní principy Ševčíkovy metody, charakteristika jeho 

opusů ve vztahu к dnešní houslové pedagogice a osobnostní profil Ševčíka jako pedagoga 

a člověka. 

Otakar Ševčík je pokračovatelem takzvané české kantorské tradice. Její kořeny 

sahají až do období klasicismu к zástupcům české emigrace, která se v průběhu několika 

staletí zasloužila o rozvoj hudebního myšlení nejen v Českých zemích, ale také v zahraničí. 

Někteří její představitelé v čele s bratry Bendovými a rodinou Stamicovou položili 

podstatný základ к rozvoji nejen houslového umění, ale také houslové pedagogiky. Ševčík 

svým přínosem na tyto školy navázal a přinesl další významné poznatky v tomto oboru. 

Ještě dlouho se budeme kriticky i s obdivem к jeho dílu vracet. 
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2. Životopis 

Otakar Ševčík se narodil 22. března 1852 v Horažďovicích v rodině Josefa Ševčíka, 

učitele a ředitele kůru. Na svou dobu se Josef Ševčík věnoval hudbě na vysoké úrovni. 

Absolvoval v Praze učitelský ústav a později také u Josefa Führera varhanickou školu. 

S manželkou Josefou měl celkem šest dětí, z nichž pouze čtyři dorostly do dospělého věku. 

Nejvíce se hudební nadání projevilo u Boženy, která se stala operní pěvkyní, a u Otakara, 

který již jako pětiletý zpíval altová sóla v kostele při liturgii. Brzy se začal učit na klavír a 

v sedmi letech také na housle. Za vyšším vzděláním poslal otec svého syna na Akademické 

gymnázium v Praze. Zpočátku se Otakar věnoval hudbě především jako zpěvák. Byl přijat 

ke Křížovníkům, kde se mu dostalo nezbytné zaopatření a kde také pod vedením Josefa 

Krejčího zpíval v chrámovém sboru altová sóla. Otec se konečně rozhodl umožnit synovi 

hudební vzdělání, což se stalo roku 1866. Na konzervatoř se Ševčík hlásil třikrát, pokaždé 

však byl odmítnut. Nakonec mu pomohla známost s ředitelem bankovního ústavu 

Flammingerem, který si ho oblíbil již v době, kdy zpíval u Křížovníků. Flamminger se 

přimluvil u tehdejšího prezidenta konzervatoře hraběte Nostitze, který přikázal přijmout 

Ševčíka bez přijímací zkoušky. Mecenáš Flamminger podporoval Ševčíka i během jeho 

studia na konzervatoři, což umožnilo Otakarovi věnovat se pilně školním povinnostem, 

především hře na nástroj. 

Ševčík tedy nedokončil studia na gymnáziu a v kvartě jako čtrnáctiletý přestoupil 

na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Antonína Sitta. Později jej převzal vynikající 

pedagog profesor Antonín Bennewitz, budoucí ředitel konzervatoře. Ševčík na tuto dobu 

vzpomíná: „Přestoupiv z kvarty do konzervatoře a přestav býti vokalistou и Křížovníků, 

neměl jsem jiné práce, jen hráti na housle, dělal jsem barona a hrál jsem asi dvě hodiny 

denně, což úplně stačilo, abych do své knížky dostal „eminence". Přijel jsem na prázdniny a 

otec se podezřele ohlížel, že hraji jen dvě hodiny denně, jak jsem tomu byl v Praze zvyklý. 

Jednoho dne vzbudil mne v 6 hodin ráno, vedl mě do prvního poschodí, kde stál pult, na 

něm Spohrova škola, vedle pultu stolek, kde otec připravoval psáti noty. Ukázal mi etýdu, 

kterou jsem měl cvičiti. Hodiny tloukly 9,10,11, otec se od stolku nehýbal, já hrál pořád a 

měl jsem pocit, že to od strašné námahy déle nevydržím... To se opakovalo celý týden... ; 
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na čtvrtý den jsem již takovou námahu necítil jako 1. den... Tak jsem se naučil pilnosti a 

vytrvalosti. "1 

Ševčíkovi se na konzervatoři dařilo. Po čtyřech letech absolvoval jako nejlepší žák 

z Bennewitzovy třídy. Na absolventském koncertě hrál Beethovenův Koncert D dur 

s obrovským úspěchem. „... Otakar Ševčík z Horažďovic učinil na nás rozhodně 

nejpříznivější dojem nejen bezvadnou skoro umělostí technickou, než i veškerou svou 

neobyčejnou kvalifikací uměleckou. V krásném vždy čistém a určitém tónu se odráží 

roznícené nitro a snaha ryze umělecká. Technické obtíže skoro hravě překonal, zvláště 

nesnadné Joachimovy kadence provedl skvěle. Neméně sluší uznati klidnou, mužnou 

rozvahu, jakou i v pojmutí nejzáhadnějších míst šťastně rozřešiti dovedl... "2 

Brzy po absolutoriu pořádal koncert v Salcburku, kde hrál mj. Paganiniho Koncert 

D dur. Zaznamenal výjimečný úspěch, na jehož základě byl angažován jako koncertní mistr 

v Mozarteu, kde působil v letech 1870 - 1873. Zde také přijal učitelské místo a založil 

vlastní kvarteto. Během svého pobytu vSalzburku uspořádal také koncert ve Vídni. Dne 

13. února 1973 hrál v Bosendorfově sále, v té době po akustické stránce nejlepším. Ševčík 

byl vychválen laickou i odbornou veřejností. Dokonce byl uznán za znamenitého umělce 

Eduardem Hanslickem, kritikem jinak velmi náročným. Brzy poté byl osloven Bedřichem 

Smetanou, který mu nabídl místo koncertního mistra v Prozatímním divadle v Praze. 

Ševčík místo přijal. V Praze mj. vystupoval na koncertech Českého klubu 

s Bedřichem Smetanou. 

Po stálém naléhání ředitele dvorní opery ve Vídni se Otakar Ševčík stal koncertním 

mistrem vídeňské Komické opery. Během krátké doby však začala klesat umělecká úroveň 

repertoáru. Hrála se hudba druhořadého významu, především operetního žánru. Ševčík se 

proto rozhodl pro okamžitý odchod. Krátce na to byla Komická opera uzavřena, poslední 

představení se konalo 30. června 1874. 

Po krátkém koncertním turné po jižních Čechách dostal Ševčík nabídku na místo 

koncertního mistra opery v Charkově. Po příjezdu však zjistil, že podmínky pro uměleckou 

1 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. Brno : Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. str. 23. 

2 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. str. 25. 
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činnost jsou nevyhovující. Opera byla teprve ve stavu zrodu. Kromě umělecké úrovně 

vázla i složka organizační. Představení se např. konala v náhodně získaných prostorách. 

Pro Ševčíka to bylo veliké zklamání. V následujících měsících se věnoval především 

sólovému koncertování. Absolvoval turné po ruských lázních, ze kterých údajně pověst o 

kvalitách českého umělce pronikla až do velkých měst, Moskvy a Kyjeva. Právě v Kyjevě 

byl dne 1. 9. 1874 povolán na tamější konzervatoř, kde působil až do roku 1892. 

Na Kyjevské konzervatoři byla hra houslí svěřena dvěma pedagogům. Kromě 

Ševčíka učil houslím také Václav Suk, což byl shodou okolností také žák Antonína 

Bennewitze. Otakar Ševčík měl mimo svůj houslový úvazek na starosti také oddělení 

komorní hry. Zřídil pro posluchače kvartetní hru a hru v orchestru, kde se snažil 

propagovat především hudbu českých autorů. V té souvislosti založil spolek komorní 

hudby, který byl později spojen s konzervatoří. Mimo svou pedagogickou činnost se 

věnoval práci hudebně metodické. „Již tehdy rostly v Mistrově paměti a ve skizzovitých 

záznamech obrysy jeho příštích děl. Již r. 1878 byl v Nikolajevě stanoven plán celého 

díla."3 У době působení na Kyjevské konzervatoři vznikaly jeho dva opusy Škola houslové 

techniky op. 1 a Škola smyčcové techniky op. 2. Škola houslové techniky vznikla poměrně 

v krátké době před rokem 1880, delší dobu však trvalo, než Ševčík sehnal dostatek 

prostředků na vydání díla tiskem. Vydání hradil z vlastních peněz. „Roku 1880 dokonal 

jsem svou první práci - školu houslové techniky o 4 dílech, kde jest podán dostatečný 

materiál nejen virtuosovi, aby udržel svou techniku na stupni dokonalosti, ale i 

pokročilejšímu žáku, aby dokonalosti té dosáhl. Neměl jsem arci naděje, že dílo tak 

objemné najde nakladatele, a proto, když jsem včas nastřádal potřebný obnos к úhradě 

výloh tiskových, rozhodl jsem se vydati svůj Op. 1., věnovaný mému učiteli Bennewitzovi, 

nákladem vlastním." 4 Školu smyčcové techniky sestavoval Ševčík po dobu svého 

působení v Kyjevě, tedy celých 12 let. Dílo vyšlo také vlastním nákladem roku 1893-1894. 

„Po ukončení op. 1. měl jsem v úmyslu vydávati podobná cvičení i pro začátečníky, aby 

škola byla úplnou. Brzy však byl jsem nucen končení její odložiti na dobu pozdější a 

3 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. str. 31. 

4 ŠEVČÍK, Otakar. Feuilleton. Dalibor : Hudební listy. 4.1.1902, roč. 24, č. 2 
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přikročiti k spracování látky, které jsem pro své žáky nejvíce potřeboval, к sestavení učiva 

pro ruku pravou. Pro výcvik tento nebylo v houslové literatuře skorém žádných pomůcek, 

obor ten byl úplně zanedbán. Za 12 let byl jsem se svým druhým dílem hotov. I vyšlo mým 

nákladem v letech 1893 - 1894." 5 Po celou dobu kyjevského působení udržoval Otakar 

Ševčík kontakt s vlastí. Na prázdniny jezdil pravidelně domů, kde příležitostně 

koncertoval. Organizoval se svým kolegou z Kyjeva Aloisem Musikantem dobročinné 

koncerty po jižních Čechách, jejichž výtěžek přispěl na rekonstrukci Národního divadla po 

požáru roku 1881. V Kyjevě byl Ševčík za svou pedagogickou činnost oceněn carem 

Alexandrem II., jenž ho jmenoval rytířem řádu svatého Stanislava. Dokonce mu bylo 

nabídnuto za velmi výhodných podmínek definitivní místo ředitele Kyjevské konzervatoře. 

Ševčík však nabídku nepřijal, protože podmínkou byl jeho přestup к pravoslaví. Bližší 

informace o soukromém životě během kyjevského období literatura neobsahuje. Jisté je, 

že při odchodu z Kyjeva adoptoval Viktora Gerazimoviče, kterého nechal v Praze dokončit 

měšťanskou školu a později vyučit sladovníkem. 

Roku 1892 odešel Ševčík do Prahy, kde mu bylo nabídnuto místo profesora Pražské 

konzervatoře. Vyučovat začal ve školním roce 1892-1893, kdy se shodou okolností hlásil 

na konzervatoř mladý Jan Kubelík. Ševčík jeho talent velmi rychle rozpoznal a přijal ho do 

své třídy. Kubelíka učil podle své metody a výsledky se dostavily téměř okamžitě. Pověst o 

pedagogických kvalitách Ševčíka se velice rychle rozšířila u nás i v zahraničí. Přitom do 

roku 1892 byl Otakar Ševčík v Čechách víceméně opomíjen, to se však osobou Jana 

Kubelíka a dalších vynikajících žáků změnilo. „Na velké mé zklamání škola má zůstala 

v Čechách a v Praze až do roku 1892, kdy jsem byl z Ruska povolán na pražskou 

konzervatoř, úplně neznáma. Za to v Německu a všude v cizině vzbudila pozornost a byla 

znenáhla zavedena na většině konzervatoří. Do r. 1892 bylo prodáno do ciziny na 3000 

výtisků, V Praze (podle slov komisionářových) žádný." 6 Vlastní interpretační činnost 

Otakara Ševčíka pozvolna končila po návratu do Prahy. Jeho odchod z pódií také uspíšila 

vleklá choroba levého oka, která se projevila již v době ruského pobytu. Zdravotní 

komplikace vyvrcholily v roce 1894, kdy mu bylo oko operativně odstraněno. 

5 ŠEVČÍK, Otakar. Feuilleton. Dalibor : Hudební listy. 4.1.1902, roč. 24, č. 2 

6 tamtéž 
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Jako sólista i komorní hráč vystoupil 1. 2. 1893 v Praze na koncertě Jednoty pro 

komorní hudbu. V březnu téhož roku provedl vynikajícím způsobem na koncertě 

v Rudolfinu Koncert E dur op. 10 Henryho Vieuxtempse. O tomto vystoupení se mluví jako 

o posledním významném vystoupení Otakara Ševčíka. Další léta se věnoval naplno pouze 

pedagogické činnosti. V Praze však vystoupil ještě jednou. Na koncertu dne 26. 4. 1898 

pořádaném v rámci výstavy architektury a inženýrství na pražském výstavišti přednesl za 

klavírního doprovodu své České tance. Toto vystoupení je symbolické i z toho důvodu, že 

ve stejném cyklu vystoupil Ševčíkův úspěšný žák Jan Kubelík, který přednesl rovněž České 

tance svého učitele. 

V červenci roku 1898 absolvoval Kubelík Paganiniho Koncertem D dur, který 

provedl s fenomenálním úspěchem. Ševčíkovy pedagogické úspěchy pokračovaly i 

nadále. Z tohoto období jmenujme některé významné absolventy konzervatoře. Byli to 

Emanuel Ondříček, Štěpán Suchý, Bohuslav Lhotský, Jindřich Bastař, Marie Heritesová, 

v roce 1901 pak jeden z nejvýznamnějších žáků Jaroslav Kocian. V té době byl Otakar 

Ševčík jmenován přednostou smyčcového oddělení a jeho metoda se stala oficiálním 

výukovým materiálem na Pražské konzervatoři. Roku 1895 dokončil Cvičení ve výměně 

poloh a stupnice v rozsahu tří oktáv op. 8, v roce 1898 Průpravná cvičení ke dvojhmatům 

op. 9. 

Otakar Ševčík i přes neobyčejné úspěchy dvakrát z Pražské konzervatoře odešel. 

Poprvé tomu bylo v roce 1903, kdy opustil konzervatoř ze zdravotních důvodů. Školní 

výbor mu tehdy udělil zdravotní dovolenou. V roce 1904 se znovu vrátil na své 

profesorské místo, na kterém působil až do roku 1906. Tehdy opustil Pražskou 

konzervatoř definitivně. 

Na mezinárodním poli byl zahrnován obdivem a vyznamenán několika prestižními 

nabídkami. Roku 1903 mu bylo nabídnuto profesorské místo na Královské akademii 

v Londýně, stejná nabídka přišla také od ředitele konzervatoře v Chicagu. V květnu téhož 

roku si žádala Ševčíka Královská akademie v Mnichově a Moskevská konzervatoř, kde mu 

byl nabídnut zvláštní honorář 5000 rublů za vyučování syna bohatého továrníka. Ševčík 

všechny nabídky odmítl. „Proč bych se měl vystěhovat? Cizincům je cesta sem přece právě 
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tak otevřena, jako mně do ciziny... a mne těší, že nyní alespoň houslisté hledají a též 

nalézají cestu do Prahy. "1 

Kromě svého úvazku na Pražské konzervatoři učil Otakar Ševčík soukromé žáky 

nejen z Čech, ale především ze zahraničí. Tato soukromá pedagogická praxe vstoupila do 

povědomí odborné veřejnosti jako Ševčíková „cizinecká legie". Mimořádného úspěchu 

dosáhla při vystoupení 74 Ševčíkových žáků na samostatném koncertu, který pořádal klub 

českých žurnalistů roku 1904 v Rudolfinu. „Umělecký požitek sám o sobě stačil, aby 

roznítil nadšení, jakého koncertní síň bývá zřídka svědkem. Každý jednotlivý part, obsazený 

zástupem mladých umělců byl reprodukován tak, jako by účinkoval jediný umělec na 

jakémsi pohádkovém nástroji a vyluzoval z něho zvuky obrovské síly a jadrností. Absolutní 

čistota zladění, vybroušení rytmiky, minuciésní jednotnost smyků, to vše vyvolávalo onen 

dojem s nezdolnou silou Soubor hrál Vivaldiho koncert pro 3 housle s klavírem a 

varhanami, po skladbách Hellmesbergerových a Raffových byl závěr koncertu vyvrcholen 

přednesem Paganiniho Motta perpetua." 8 Počet Ševčíkových žáků závratně rostl, takže 

cyklus školního roku přestával stačit. Ve volných letních měsících proto zval své soukromé 

žáky do Prachatic a založil tak tradici letních interpretačních kurzů v jižních Čechách. Od 

roku 1903 zde pravidelně v letních měsících vyučoval žáky doslova z celého světa. Mezi 

neznámější patří houslistka Mary Hall, která zde připravovala program pro koncertní 

turné po Anglii. Přítomnost Otakara Ševčíka měla na město a jeho okolí velký 

společensko-kulturní dopad. Přijížděli sem umělci z celého světa, kteří zde vystupovali na 

veřejných koncertech. Mezi nejvýznamnější patřili houslisté Alexandr Colbertson nebo 

profesor Královské konzervatoře v Dublinu Alfred Wilhelm. Nepochopení úřadů a vznik 

národnostně vyhrocených poměrů přinutil Ševčíka k tomu, že se na jaře roku 1907 

přestěhoval se svou letní školou do nedalekého Písku. Přesídlení školy bylo šťastným 

východiskem z nouze. Ševčík si zde vybudoval pevné pracovní i osobní zázemí pro celý 

zbytek života. Do svých dalších pedagogických působišť pak už jen dojížděl. 

7 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. str. 36. 

8 Koncerty v Praze. Dalibor. 23.1.1904, roč. XXVI, č. 5 
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Toto období Ševčíková života můžeme označit i přes vřelé přijetí v Písku jako 

krizové. Nebylo to jen nepochopení v Prachaticích, ale čím dál častější výpady proti jeho 

osobě i metodě vyučování. Nepříjemným okolnostem musel čelit i v Praze. Současně se 

přidaly i zdravotní problémy. Krční chorobu a následnou ztrátu hlasu bylo třeba léčit 

operativním zákrokem v zahraničí. 

К pozitivnímu obratu došlo v roce 1909, kdy byl jmenován vedoucím mistrovské 

školy na Akademii pro hudbu a umění ve Vídni. Při této příležitosti byl dokonce na 

audienci u císaře Františka Josefa I. Do Vídně se však nepřestěhoval, za svými žáky dojížděl 

jednou týdně nočním vlakem z Písku. Profesorem Vídeňské akademie zůstal Ševčík až do 

roku 1918. Jeho pedagogická činnost byla i zde neobyčejně úspěšná. Dokladem toho je 

koncertní turné, které se konalo roku 1911 v Londýně za účasti šesti jeho žáků. Po třech 

letech trpělivé práce uspořádali cyklus komorních recitálů a jeden společný koncert 

v Queen's Hall, kde se Ševčík pohotově prezentoval jako dirigent. Koncerty sklidily 

bouřlivé ovace. Konec Ševčíková angažmá ve Vídni přišel se zánikem monarchie roku 

1918. 

Po válce se Otakar Ševčík vrátil к pedagogickému působení v Praze. Přijal místo na 

nově založené Mistrovské škole pražské konzervatoře, kde působil mj. s Františkem 

Ondříčkem. Za svými žáky stále dojížděl z Písku. Když ani po dlouhé době nedostal Ševčík 

trvalou smlouvu, což by odpovídalo jeho renomé, z Prahy definitivně odešel. V Písku si 

mezitím vybudoval velmi dobré zázemí. Pořídil si vlastní dům, kde mohl pohodlně bydlet a 

vyučovat své žáky. Zde se kromě vyučování věnoval své metodické práci. Vymýšlel další 

možná cvičení a prováděl korektury svých prací pro nakladatele. 

Stále udržoval styky se zahraničím. Důkazem toho je jeho první pedagogická cesta 

do USA. V roce 1921 jako devětašedesátiletý odcestoval do Ithaky, kde se ujal vedení 

nedávno založené mistrovské školy houslové. Za rok a půl se opět vrátil do Čech, kde 

působil střídavě v Praze a Písku. Poté odjel na svou druhou cestu do USA, kde navštívil 

Chicago a New York. V letech 1929 a 1930 vyučoval na vysokoškolských letních kurzech 

v rakouském Mondsee. Třetí a poslední cestu do USA uskutečnil jako osmdesátiletý. 

Přestože byl Ševčík po svém návratu z USA již značně unaven, nedal na radu svého 

osobního lékaře a v dubnu roku 1932 přijal pozvání „The Guildhall School of Music" 
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v Londýně. Značně nemocný se vrátil zpět do Písku, kde 18. 1. 1934 zemřel. Zde je také 

místo jeho posledního odpočinku. 
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3. Žáci Otakara Ševčíka 

Otakar Ševčík měl za celý svůj život přibližně 400 žáků, což je počet skutečně 

úctyhodný. Zahrnujeme všechny studenty, které vedl jako profesor na konzervatoři, žáky, 

kteří u něj měli nepravidelné konzultace, nebo jeho frekventanty letních kurzů v Jižních 

Čechách. Podrobnosti, jmenný i abecední seznam žáků podle národností shrnul ve své 

knize Viktor Nopp9. Na otázku, kolik žáků učil, Ševčík odpovídá: „Bylo jich mnoho, ba věru 

velmi mnoho, na všechny si nepamatuji, někdy vzpomínám jen na ty velmi dobré a na ty, 

kteří bohužel byli velmi špatní. Ti uprostřed mi vymizeli." 10 Jmenujme ty úspěšné žáky, 

kteří se etablovali na koncertních pódiích nebo významně přispěli na poli pedagogickém. 

Jsou to především: Jan Kubelík, Jaroslav Kocian, Štěpán Suchý, Jindřich Bastař, Viktor 

Nopp, Josef Muzika a další. Ze zahraničních studentů jsou to např.: Erika Moriniová, 

Vladimír Reznikov, Alexandr Colbertson a další. 

Tato kapitola je zaměřena na pochopení pedagogické práce Otakara Ševčíka 

z hlediska interakce učitele a žáka, kterou současná pedagogika považuje za klíčovou. Po 

prostudování materiálů byly vybrány některé osobnosti, které zanechaly odkaz o svém 

učiteli v písemné podobě a které alespoň částečně poodhalily pedagogovu osobnost. Jsou 

to především příběhy žáků Jana Kubelíka, Jaroslava Kociana a Josefa Muziky. Text je 

zaměřen na životní události těchto osobností v souvislosti s osobou Otakara Ševčíka. 

9 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. Brno : Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. 

Ь 
10 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík : Život a dílo. Brno : Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. str. 
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3.1. Jan Kubelík (5. 7. 1880 - 5. 12. 1940) 

Jan Kubelík byl jedním z prvních žáků Otakara Ševčíka na Pražské konzervatoři. 

Ševčíkovi bylo čtyřicet let, když po kyjevském angažmá nastoupil na pražský ústav. To již 

byly některé opusy jeho díla vydány tiskem11 a byl znám především v zahraničí jako 

vynikající pedagog. V září roku 1892 se nově jmenovaný profesor poprvé stal zkoušejícím 

při přijímacích zkouškách na konzervatoř. Vystoupil zde mladý Kubelík, kterému bylo 

tehdy pouze 12 let. Ke zkoušce byl připuštěn spíš ze zvědavosti. Hrál Bériotův sedmý 

koncert a jeho hra vzbudila všeobecný obdiv. Podle Ševčíka „se ukázal co velmi pokročilý a 

nadaný houslista".12 Původně se hlásil Kubelík do třídy profesora Antonína Bennewitze. 

Ten však postoupil svůj úvazek v novém školním roce Ševčíkovi, protože se chtěl naplno 

věnovat funkci ředitele školy. Kubelík studoval u Ševčíka celkem šest let, tedy v letech 

1892-1898. Druhý ročník kontrahoval, zatímco šestý ročník na radu Ševčíka opakoval. 

Důvodem opakování byla také Kubelíkova slabší tělesná konstituce, která mu činila i 

v pozdějších letech obtíže při namáhavé koncertní dráze. Opakování šestého ročníku 

umožnilo Kubelíkovi plně se věnovat přípravě nového koncertního repertoáru, ze kterého 

další léta bohatě těžil. 

Ukazuje se, že Ševčík netrval na přesných osnovách, které má každý žák v daném 

ročníku splnit. Přistupoval ke každému žáku individuálně podle jeho vrozených dispozic. 

„Jsem z učitelů, který se nedrží školních rozvrhů a který činí velké skoky do látky vyšších 

ročníků, když si instinktivně uvědomím, co by žáku sloužilo к dobru. Tím dociluji rychlejší 

vyspělosti žáků..."13 Tento přístup můžeme sledovat také u Kubelíka, který na závěrečné 

zkoušce prvního ročníku hrál mj. i 24. Dontovu caprice, která je technicky i výrazově velice 

náročná, jak ukazuje následující příklad: 

11 Škola houslové techniky opus 1, Škola smyčcové techniky opus 2 

12 VRATISLAVSKÝ, Jan. Kubelík. Praha : Supraphon, 1978. str 19. 

13 tamtéž 
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Ševčík se věnoval nadaným žákům také mimo školu. Našel přátelský vztah ke 

Kubelíkově rodině, kam občas docházel. Na jeho přímluvu bylo Kubelíkovi odpuštěno 

školné na Pražské konzervatoři, dokonce se Ševčíkovi podařilo získat pro svého nadaného 

žáka příspěvek na studium od Knittlovo-Ulmovy nadace a od nadace Wrtbovo-

Lobkowitzovy. „ Velký talent a mimořádně pilný. Zasluhuje přímluvu v plné míře."14 Takto 

zdůvodnil Ševčík své doporučení. 

Poprvé vystoupil Jan Kubelík na konzervatoři ve čtvrtém ročníku, což je později, 

než by se při jeho výjimečnosti dalo očekávat. Jedním z důvodů může být i to, že chtěl 

Ševčík uvést Kubelíka na koncertní dráhu dokonale umělecky i technicky vyzrálého. 

Nepřipouštěl vystupování svých žáků bez stoprocentní přípravy a zvládnutí díla po všech 

stránkách. Dne 18. května 1895 hrál Kubelík na koncertě Saint-Saěnsův Klavírní kvartet 

Op. 41, což bylo jeho první vystoupení na konzervatoři. O půl roku později, tedy v pátém 

ročníku, vystoupil před publikum s Wieniavského Koncertem fis moll. Úspěch byl zcela 

výjimečný. Údajně prý samotný ředitel Bennewitz vzrušeně zvolal z první řady: „Kolosal, 

phenomenal!" 15 Tímto vystoupením začíná skutečná sólistická dráha Jana Kubelíka. 

Účinkoval na veřejných koncertech Pražské konzervatoře i mimo ni, což bylo spojeno 

s rizikem, protože mimoústavní koncertování konzervatoristů bylo přísně zakázáno. Kvůli 

tomu v některých případech užíval krycího jména Jiří Mareš, které si vypůjčil od slepého 

14 VRATISLAVSKÝ, Jan. Kubelík. Praha : Supraphon, 1978. 78 s. 

15 tamtéž 
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houslisty z Fidlovačky. Mezi výjimečné Kubelíkovy koncerty v Praze lze zařadit jeho 

vystoupení 31. března 1898, kdy jako osmnáctiletý interpretoval Brahmsův Koncert pro 

housle D dur s vlastní kadencí. "...Do znamenité míry vyspělá hotovost technická u tak 

mladého houslisty naplňovala jeho posluchače přímo úžasem; všechny pasáže a 

dvojhmaty ozvaly se tu naprosto korektně, s neomylnou jistotou Obecenstvu se velice 

líbil, hned po kadenci v prvé větě koncertu přehlušen zvuk orchestru bouřlivým aplausem, 

jež se opakoval po všech třech větách koncertu Brahmsova. Prof. Ševčík muže být právem 

hrdý na tohoto svého žáka, a ještě více konzervatoř na takového učitele." 16 Dalším 

úspěchem byl bezpochyby Kubelíkův absolventský koncert, který se konal o pouhé tři 

měsíce později. Zde interpretoval Paganiniho Koncert pro housle D dur se Sauretovou 

kadencí, skladbu, která později Kubelíka světově proslavila. Nutno poznamenat, že Ševčík 

volil výběr repertoáru na posledních dvou koncertech Kubelíkova studia velmi 

promyšleně. Brahmsův koncert, charakterizovaný velkou hloubkou a myšlenkovou 

závažností, je protipólem Paganiniho koncertu, který je postaven na virtuozitě, brilanci a 

lehkosti. Kubelík zaujal obě tyto pozice a prezentoval se jako mimořádný interpret, který 

je schopen ztvárnit obě tyto roviny výjimečným způsobem. Tehdy bylo jasné, že 

konzervatoř opustil houslista mimořádného formátu. 

Brzy po ukončení studií byl Jan Kubelík zván na koncerty v zahraničí. V letech 1898 

a 1899 koncertoval ve Vídni a Budapešti, poté absolvoval turné po Rakousko-Uhersku, 

Anglii, Francii a Německu. Jeho pověst se velice rychle rozšířila i do ostatních zemí. 

Významné bylo jeho koncertování v Severní Americe, kde kromě věhlasu získal i značné 

jmění. Následovalo koncertní turné v Anglii, kde hrál s Českou filharmonií, dále také 

zahraniční cesty do Skandinávie, Dánska, Portugalska a Španělska. Druhou cestu do USA a 

Austrálie uskutečnil v roce 1908. V roce 1909 se vrátil do Evropy, kde znovu koncertoval 

ve Španělsku, Portugalsku a Itálii. Teprve první světová válka omezila jeho koncertní 

činnost. V tomto obtížném období se Kubelík věnoval především skladatelské činnosti. 

Ihned po skončení války se Kubelík vrátil na koncertní pódia. Absolvoval cestu do Afriky, 

Řecka a Turecka. Vcelku uskutečnil v letech 1900-1930 více než 3000 koncertů. Poslední 

16 Koncerty. Dalibor. 9.4.1898, roč. XX, č. 24 
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roky Kubelíkova života byly ve znamení intenzivní koncertní činnosti. Přestože mu v roce 

1940 byla diagnostikována chudokrevnost, snažil se Kubelík v umělecké činnosti 

pokračovat. Brzy se začaly objevovat další choroby, kterým Kubelík 5. prosince 1940 

podlehl. 

3.2. Jaroslav Kocian (22.2.1883 - 8.3.1950) 

Jaroslav Kocian, původem z Ústí nad Orlicí, se hudebně vzdělával již od útlého 

věku. Zprvu se mu věnoval jeho otec Julius Kocian, kolem šestého roku se stal jeho 

druhým učitelem houslista Josef Zábrodský. Julius Kocian měl na hudební vývoj svého 

syna bezesporu velký vliv. V pedagogické oblasti přispěl mj. školou hry na housle 17, o 

které se pochvalně vyjádřil také Ševčík. Z dobových pramenů také vyplývá, že se Julius 

Kocian a Otakar Ševčík přátelili v období, kdy byli vokalisty v kostele u Křížovníků. 

První setkání Jaroslava Kociana s Otakarem Ševčíkem se datuje rokem 1893. Tehdy 

přijel desetiletý Jaroslav se svým otcem do Prahy, aby vykonal zkoušky na Pražskou 

konzervatoř. Nadání Jaroslava Kociana bylo takové, že nebylo námitek к přijetí, avšak 

vzhledem к věku i tělesnému vzrůstu byl jeho nástup na konzervatoř oddálen. Vzhledem 

к tomu, že Jaroslav Kocian při vzpomínce na tuto zkoušku mluví jen o Antonínu 

Bennewitzovi, můžeme se domnívat, že Kociánův otec chtěl svého syna dát právě к němu. 

Proč se tehdy obrátil přímo na ředitele Bennewitze a nikoliv na svého přítele 

z chlapeckých let není známo. Tehdy vyučoval Otakar Ševčík na konzervatoři prvním 

rokem. Jak bylo v těch dobách zvykem, nový profesor se představil místnímu obecenstvu 

při koncertním vystoupení. Koncert se konal několik dní po Kociánově přijímací zkoušce, 

což byl dobrý důvod odložit odjezd domů o několik dní. V neděli 5. března 1893 byl malý 

Kocian přítomen slavnostnímu koncertu, kde jeho budoucí učitel hrál za doprovodu 

orchestru konzervatoře Vieuxtempsův koncert E dur. Po letech se к tomuto koncertu ve 

svých vzpomínkách vyjadřuje: „ To jsem slyšel hrát Ševčíka po prvé a naposledy. Až později, 

v hodinách, mi často přehrával na mých houslích. Když mi je vracel, nikdy nezapomněl 

napomenouti: „Ale ne, abyste to takhle hrál\" Na samotný koncert se mnoho nepamatuji. 

17 KOCIAN, Julius. Počátky hry houslové. 3. vyd. Praha : Vyšehrad, 1945. 
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... Jenom vím, že se pan profesor Ševčík uvedl koncertem Vijjxtempsovým."18 Kocian ještě 

v roce 1893 nepřišel do osobního kontaktu s Ševčíkem, zcela jistě ho však poznal jako 

posluchač. Žákem Pražské konzervatoře se stal Jaroslav Kocian až v roce 1896. Tehdy byla 

zkouška podle Kociana jiného druhu: přijímací zkouška měla tentokráte jiný svéráz. 

Nebyla tichá a soukromá jako před třemi roky. Dnes tu byl celý profesorský sbor, plno lidí 

tu mluvilo najednou, pobíhalo a já v tom ruchu stál opuštěn; tatínek čekal na chodbě. U 

klavíru seděl pan profesor Ševčík a brzy mě vybídl, abych zahrál. Ke zkoušce mne pan 

Zábrodský připravil velmi dobře. Věcí jsem měl hotových plno a tak jsem v tichu, jež tu teď 

bylo, spustil VII. koncert G dur Bériota. Sotva jsem přehrál čtyři takty vztyčila se и piana 

ruka a pan profesor Ševčík zvolal: „ Tenhle je můj!" A bylo po přijímačce. "19 

Poprvé vystoupil Kocian na koncertě konzervatoře na konci druhého ročníku. 

Shodou okolností v té době hrál před pražským publikem Ševčíkův doposud nejúspěšnější 

žák Jan Kubelík Brahmsův Koncert D dur. Můžeme tedy konstatovat, že Kociánovy 

úspěchy na Pražské konzervatoři přicházejí v době, kdy Kubelík toto prostředí opouští. Na 

prvním koncertě vystoupil s technicky náročnou Baladou a polonézou od Henri 

Vieuxtempse. Od té doby koncertoval na konzervatoři ještě devětkrát. O technické 

obtížnosti skladeb, které Kocian hrál na koncertech, není pochyb. Hned na druhém 

koncertě interpretoval Scherzo-Tarantellu od Wieniawského, Rej skřítků od Bazziniho a 

Ševčíkovu skladbu Břetislav. Na následujícím koncertě provedl dílo vysoké technické i 

výrazové náročnosti - Bachovu Ciaconu d moll pro sólové housle. Na dalších koncertech 

se Kocian představil také jako primárius smyčcového kvarteta. 

Podle Vladimíra Šefla 20 byl vztah Kociana a Ševčíka velice vřelý. Do jisté míry byl 

určován i skutečností, že byl synem Ševčíková přítele z dětských let. Přesto to nevedlo 

к výsadnímu postavení v Ševčíkově třídě. Ševčík byl údajně ke svým žákům velice přísný a 

ne příliš sdílný. Žádal od nich plné soustředění na práci, které považoval za nutné 

18 KOCIAN, Jaroslav. Preludii e intermezzi. In Sborník na paměť 125 let konzervatoře hudby. Praha : 

Vyšehrad, 1936. str. 382. 

19 KOCIAN, Jaroslav. Preludii e intermezzi, str. 384. 

20 ŠEFL, Vladimír. O vzájemných vztazích Otakara Ševčíka a Jaroslava Kociana. In Jaroslav Kocian : Sborník 

statí a vzpomínek. Praha : SNKLHU, 1953. 
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к dosažení úspěchu. Odmítal proto jakékoli činnosti, které by žáky rozptylovaly nebo snad 

rozpolcovaly jejich zájem, což v případě Jaroslava Kociana byl zájem o kompozici. Kocian 

studoval kompozici u Antonína Dvořáka, v jehož třídě také později absolvoval. Se 

Ševčíkem se na toto téma také několikrát střetl: „Jednoho dne mi znenadání řekl ve třídě 

mezi hrou: „Já to vím. Vy máte, Kociane, o kompozici větší zájem než o housle. "... „ Tentýž 

zájem jako o housle, pane profesore", odvětil jsem. Levačkou poklepal lavici a vyhrkl: „Tak 

nechte houslí!" Mohl-li někdo šlehnout svou břitkou ironií, málomluvný Ševčík nepropásl 

takové příležitosti nikdy. Ale praktického žertu neznal. Proto jsem teď vsadil housle do 

futrálu, uklonil se dosud strnulému učiteli a čile opustil světnici Dveře vrzly a tu slyším: 

„Já to tak nemyslel, Kociane vraťte se!"Stojím opět ve třídě. Hned и dveří a provinile, jako 

bych já mohl za to hloupé intermezzo!... „No tak tu nestůjte! Hrajte rychle, čas utíká!" 

poručil mi Ševčík. V hlavě jsem měl zmatek, ale hodinu jsem dokončil. " 21 

Podle Vladimíra Šefla byl Ševčík byl ve své povaze člověk asketický. Na prvém 
/ — • • — 

místě u něj stála mravní hodnota práce a úplného soustředění к cíli. Z hlediska pracovního 

nasazení neznal odpočinek, pracovně se vyčerpával do posledních sil. Řídil se přísnou 

životosprávou, která mu takto náročný režim umožňovala. Jaký byl к sobě, vyžadoval také 

od jiných. Ve vztahu ke studentům nebyl Ševčík příliš sdílný, byl zahloubán spíš sám do 

sebe, a proto také žákům nebyl v některých chvílích zcela pochopitelný. Osobnost Otakara 

Ševčíka zajímavě vystihuje vzpomínka Jaroslava Kociana: „Jednoho zimního rána utíkal 

jsem do konzervatoře. Cesta byla zmrzlá, sníh udupaný a jadrně vrzal při každém kroku. 

Utíkal jsem, abych už byl ve vyhřáté třídě. Ruce mi křehly, div mi z nich futrál nevypadl... 

Třída byla opravdu pěkně vytopena. Krčil jsem se и kamen a mnul si spokojeně ruce, že 

jsem tu dříve než Ševčík... Však už slyším na chodbě jeho kroky! Honem jsem futrál otevřel, 

vytrhl z něho housle, a když přišel do třídy, už jsem ladil...Ševčík šel k oknu a otevřel je 

dokořán! Nepřímo jsem za prosil o trochu soucitu s poznámkou: „Jak tam dnes mrzne! Já 

mám ruce jako led!" „Alespoň se uvidí, co neumíte! Hřejte!" Opravdu ta odpověď studí 

jako venkovský mráz. Pustil jsem se do hraní s apatií к celému atmosférickému prostředí. 

21 KOCIAN, Jaroslav. Preludii e intermezzi. Str. 392. 
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Brzy však slyším známé poklepání na lavicí, pustím tedy housle od brady a čekám. „Co jste 

dělal včera?" ptá se Ševčík. „ Studoval jsem pane profesore." „Tak hřejte!" Sotva housle 

přiložím к bradě, ťuká znovu: „Kde jste byl večer?"„Nikde pane profesore. Byla neděle, šel 

jsem tedy na procházku ke Hvězdě. Ale až odpoledne. Dopoledne jsem cvičil. " „ Hřejte 

dál!" Jen začnu klepe na piano opět: „Kociane, nebyl jste včera v Ústí?" „Nebyl pane 

profesore, na mou duši ne!" „To jsem rád! Tak hřejte!" Čtrnáct dní jsem čekal na Ševčíků v 

sdílný den... " Víte Kociane já byl nedávno u vás, v Ústí. Zašel jsem nejdříve do kostela. Tam 

hrál někdo na housle sólo, ale tak mizerně, že jsem se za vás styděl. Já myslel, že jste to vy, 

a proto jsem k vám domů ani nezašel. "22 

Poslední rok na konzervatoři se Ševčíkovi žáci věnovali studiu koncertního 

repertoáru. Nejinak tomu bylo i u Kociana, který v posledním roce studia vystoupil 

mnohokrát na koncertech. Z dnešního pohledu můžeme říci, že jeho koncertní nasazení 

v posledním roce bylo obdivuhodné. V období od března do července roku 1901 odehrál 

pouze na konzervatoři šest koncertů, z toho dva koncerty sólové s orchestrem. V březnu 

roku 1901 se konal koncert ve Stavovském divadle, kde Kocian interpretoval Joachimův 

koncert za doprovodu orchestru Pražské konzervatoře s dirigentem Antonínem 

Bennewitzem. Kritika byla všestranně příznivá. Kocian neunikl srovnání s Janem 

Kubelíkem, který na stejném místě hvězdně zářil při Brahmsově Koncertu D dur. Jaké 

štěstí má profesor Ševčík, že může tak rychle za sebou posiati do světa talenty, jako je 

Kubelík, Em. Ondříček a Kocian."23 V červenci téhož roku Kocian absolvoval, a to dokonce 

na třech koncertech po sobě následujících, 5. července jako sólista, 6. července jako 

skladatel a dirigent a 7. července jako komorní hráč. Již z tohoto výčtu můžeme usuzovat 

na jeho všestranný hudební talent. Jako sólista interpretoval Paganiniho Koncert D dur, 

kterým před časem absolvoval také Kubelík. Úspěch tohoto Kociánová vystoupení byl 

dokonalý. Odborná i laická veřejnost oceňovala jeho technickou dokonalost, která se 

22 KOCIAN, Jaroslav. Preludii e intermezzi, str. 394. 

23 ŠEFL, Vladimír. O vzájemných vztazích Otakara Ševčíka a Jaroslava Kociana. In Jaroslav Kocian : Sborník 

statí a vzpomínek. Praha : SNKLHU, 1953. str. 45-46. 
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snoubila s hudebním prožitkem vycházejícím z české kantorské muzikantské tradice. Den 

po houslovém absolutoriu se představil Kocian jako skladatel, absolvent třídy Antonína 

Dvořáka. Na koncertě zazněla Romance pro orchestr s houslovým sólem, které hrál 

Kociánův spolužák Bohumír Feist, a kterou Kocian také sám dirigoval. Romance byla 

kritikou přijata jako jasná dobře znějící skladba. 7. července završil Kocian svá 

absolventská vystoupení komorním koncertem. Interpretoval společně s Rudolfem 

Frimlem a Františkem Pourem Klavírní trio g moll Josefa Straky, který byl Kociánovým 

spolužákem z kompozičního oddělení. Po absolutoriu se uskutečnilo rozloučení 

s Otakarem Ševčíkem, na které Jaroslav Kocian vzpomíná: „Zastavil se - zatřepal pravou 

rukou a odvětil otázkou: „Kociane, poslouchejte neměl jste proti mně nic?" „Nic pane 

profesore! Jen ten největší obdiv a lásku jsem pro Vás vždycky cítil!" Řekl jsem to hodně 

vřele. Za celých pět let mého konzervatorního studia byla tady první příležitost к tlumočení 

mé velké, opravdové lásky к mému velkému učiteli. Ale Ševčík nervosně třepal rukou dále 

a hleděl stranou, když se znovu ptal: „No, ale, nezdálo se Vám něco? Vzpomínejte!" Chvíli 

jsem přemýšlel mám-li doznati svou domněnku, a proto jsem řekl hodně nesměle: „Snad se 

mi jen někdy zdálo, že si mne v poslední době, pane profesore málo všímáte." „To jsem 

chtěl slyšet!"-odvětil pln radosti. „Chtěl jsem vás tak naučit samostatně pracovat. A vy to 

dovedete. " Pak vykročil dále. Více jsme nemluvili. Potichu jsem vzpomínal na nedávnou 

generální zkoušku, jak jsem tu, pln obavy, hrál Joachimův koncert. Ševčík tu seděl, ale můj 

Joachimův koncert slyšel po prvé. Vypracoval jsem jej samostatně a za chvíli jistě uslyším, 

že ta celá práce к ničemu nebyla -a co potom?"24 

Brzy po absolutoriu podnikl Jaroslav Kocian koncertní cesty, na kterých sklidil 

vysoký obdiv odborné i laické veřejnosti. V roce 1902 koncertoval na francouzské riviéře 

v Monte Carlu, v letech 1902 - 1903 v USA, kde jen v New Yorku hrál šedesát koncertů. 

V roce 1904 koncertoval především v Evropě, kde také slavil velké úspěchy. Můžeme 

zmínit např. vystoupení v Berlíně a v Drážďanech, následovaly koncerty v Rusku a Itálii. 

V Janově se mu dostalo vyznamenání hrát veřejně na Paganiniho housle od Guarneriho, 

24 KOCIAN, Jaroslav. Preludii e intermezzi. Str. 397. 
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pojmenované „Canon". Na tento nástroj hrál jako první po 65 letech. Do té doby byly 

housle uloženy v depozitáři. Z Itálie pokračovalo jeho turné do Severní Afriky. V letech 

1908 - 1909 působil Kocian jako pedagog v Oděse. Následovala koncertní cesta do Ruska 

a druhé turné po USA. Od roku 1929 vyučoval na mistrovském oddělení Pražské 

konzervatoře, kde předtím působil na pozici asistenta Otakara Ševčíka. Můžeme 

poznamenat, že Ševčík se o Kociánovo jmenování do značné míry zasadil. Navrhl, aby byl 

konzervatoří angažován jako houslista, který by předváděl žákům na večírcích skladby, jež 

mají sami studovat. Následně byl Kocian jmenován profesorem Pražské konzervatoře. 

Jako pedagog zaznamenal Kocian výborné výsledky a zařadil se tak do skupiny 

významných pedagogů české houslové školy, jako byli Antonín Bennewitz nebo Otakar 

Ševčík. Jmenujme některé významné žáky Jaroslava Kociana: Marie Hlouňová, Alexandr 

Plocek, Zdeněk Kolářský, Tomáš Hála a další. Kromě práce pedagogické se Kocian zabýval 

také činností kompoziční. Mezi nejznámější díla patří např. Dumky, věnované Ševčíkovi, 

Serenády a humoresky, Introdukce, Theme and variations, atd. Kompletní seznam díla 

Jaroslava Kociana shrnul ve své stati Jaromír Lahulek. 25 V současnosti je jméno Jaroslava 

Kociana především spjato s houslovou soutěží, která se každoročně koná v jeho rodišti v 

Ústí nad Orlicí. 

3.3. Josef Muzika 

V této kapitole jsou zahrnuty vzpomínky Josefa Muziky, který patřil mezi 
r ~~~~~—"— — 

nejoblíbenější Ševčíkovy žáky. V posledním období Ševčíková života s ním byl Muzika 

v úzkém kontaktu a podává nám tímto svědectví o pedagogické činnosti svého učitele. 

Před každým citátem je uveden krátký komentář, který shrnuje rysy Ševčíkovy osobnosti. 

V následující citaci Ševčík uvádí své nejúspěšnější žáky. „Po sedmnácti letech mi 

jeden známý přinesl časopis Pestrý týden, kde bylo uveřejněno interview s profesorem 

25 LAHULEK, Jaromír. Seznam Kociánových skladeb. In Jaroslav Kocian : Sborník statí a vzpomínek. Praha : 

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 
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Ševčíkem. To byl už na vrcholu své slávy. Redakční otázka zněla: „Kteří jsou vaši 

nejslavnější žáci?" Je jich mnoho," odpovídá profesor Ševčík, „ale největší proslulosti a 

popularity si získali svým uměním Angličanka Mary Hallová, Jugoslávec Janovic Bratza, 

z Čechů je to Jan Kubelík, Jaroslav Kocian, Josef Muzika, dále Rakušanka Erika Moriniová, 

z Rusů Vladimír Rezníkov, z Američanů Alexandr Colbertson a mnoho jiných. "26 

Otakar Ševčík posuzoval finanční možnosti svých soukromých žáků. Nadanější 

studenti a studenti ze slabších sociálních vrstev platili u Ševčíka méně, než studenti ze 

zahraničí. „V roce 1931, kdy se chystal na delší pobyt ve spojených státech, mě požádal, 

abych se stal jeho nástupcem na písecké akademii. Jednání už spělo ke konci, projednávaly 

se podrobnosti ku příkladu přijetí mé manželky, pro kterou zajistil místo korepetitorky a 

doprovazečky. Pak jsem do ruky dostal seznam žáků. U každého jména byla částka, kterou 

žák až dosud platil za lekci. Nepotřebuje snad komentáře, když z tohoto komentáře prostě 

vyjmu: 

Slečna Williamsová -100 korun 

Gymnazista Horký - 50 korun 

Dělník Kohout za Strakonic - 25 korun"27 

Následující citace charakterizuje Ševčíkovu pracovitost a celoživotní vitalitu. „Když 

mu bylo osmdesát, přijel na můj koncert do Jičína. „Všechno by jakž takž ušlo," povídal mi, 

„ale dělá mi potíže cvičení. Nechtějí se mi hýbat prsty v kloubech." Co byste na taková 

slova řekli? „Však už jste toho, pane profesore v životě nahrál dost," konejšil jsem ho. Snad 

máte nárok na to, abyste si trochu odpočinul." Ale to jsem tomu dal! „Vy byste mohl 

přestat hrát na housle?" Otočil se ke mně skoro nevraživě. A tak jsem svá slova musel 

všelijak otáčet a vysvětlovat, abych mu dal odpověď, jakou chtěl slyšet: totiž že se ty 

klouby zase spraví a že bude cvičit jako předtím. "28 

Otakar Ševčík sledoval své žáky i v době, kdy již u něj nestudovali. Předával jim své 

pedagogické zkušenosti a učil je poznatkům, které za svou mnohaletou pedagogickou 

26 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. Hradec Králové : Kruh v Hradci Králové, 1980. str. 22. 

27 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. str. 24. 

28 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. str. 26. 
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dráhu učinil. „Profesor Ševčík se o své žáky zajímal i poté, když už и něho dokončili 

studium. Nejenže shromažďoval výstřižky z novin a fotografie a sledoval ohlasy vystoupení 

svých žáků, ale učil je a radil jim ochotně dál. Jezdili jsme к němu, kdykoli jsme se mu 

potřebovali svěřit, kdykoli jsme si s něčím nevěděli rady. Mluvili jsme s ním o potížích 

koncertních i pedagogických... Dával nám „recepty" na kdejakou zdánlivou maličkost: jak 

pomáhat žákům, aby při hraní správně stáli, co dělat, když žák má rytmické závady, jak 

odnaučit žáky různým neestetickým grimasám, jak usnadnit některé obtížné hmaty, jak 

opravovat držení smyčce, atd. Co my jsme považovali za světoborné, on už dávno 

vyřešil..."29 

Otakar Ševčík dokázal motivovat své žáky к vysokému pracovnímu nasazení. 

Mohlo к tomu přispět i to, že to byl člověk výjimečně charismatický. „Další zábranou mi 

byla sugestivnost jeho zjevu. Měl na žáky nepopsatelný vliv. Dovedl je provokovat 

к intenzívní práci a přimět je к výsledkům, jakých by bez jeho vedení nebyli vůbec schopni. 

Však také málokterý z učitelů by se mohl pochlubit jako on „Nikdo z mých žáků necvičí 

méně než osm hodin. "30 

29 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. str. 27. 

30 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. str. 24. 
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4. Rozbor díla 

Otakar Ševčík napsal celkem 26 opusů (viz příloha 1), z nichž některé obsahují 

mnoho sešitů. Tato kapitola obsahuje rozbor didaktických materiálů Otakara Ševčíka, 

které jsou pro pochopení mistrova díla nejvýznamnější. Čtenář, který má zájem o 

komplexní pohled, může přejít přímo ke kapitole 5. Jednotlivé opusy jsou v této kapitole 

řazeny podle obtížnosti. Sešity nebo cvičení se z hlediska technické náročnosti 

v jednotlivých opusech liší. Jejich rozdělení podle obtížnosti shrnul v přehledné tabulce 

Viktor Nopp 31(viz příloha č. 4). Větší pozornost je věnována opusu 6, protože jsou v něm 

formulovány základní metodické texty Ševčíkovy. 

4.1. Houslová škola pro začátečníky op. 6 

4.1.1. Sešit 1 

Na první straně prvního sešitu je uveden stručný přehled všech sedmi sešitů 

tohoto opusu. Dále pokračuje stručný přehled Ševčíková díla, tj. opusu 1 - opusu 9. Na 

následující straně vysvětluje Ševčík svůj půltónový systém a zdůvodňuje vhodnost jeho 

použití pro začátečníky. 

„Při sestavování podobných houslových škol pro začátečníky používá se zpravidla 

soustavy stupnicové v rozsahu 1. polohy. Soustava tato není však začátečníku dosti jasná, 

neboť v každé diatonické stupnici, vzaté v celém rozsahu 1. polohy tvoří se půltón na každé 

skorém struně jinými prsty, čímž povstávají na jednotlivých strunách nestejné hmaty, jak 

viděti z následujícího rozboru stupnice C dur: 

31 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík: Život a dílo. Brno: Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. 

str. 128 - 129. 
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Struny: 
Q D A E 

O d* L i> i prázdné 
1. i I I ® l . p r s t 
1 . 0 0 ( h ) l . p r s t 
S. 0 0 ® 2. prst 
2 . ® f I T 2. prst 
3 ' 0 ® 0 ® 8. prst 

Stupnice C dur v rozsahu 1. polohy 
Nestejné intervaly 

Pultóny stejnými prs ty 
r ů z n ý m i p r s t y velká malá velká malá 

Sekundy 
V« tón ™ 

velká malá velká malá í v e t s . c is ta č is tá zvěte, č is tá zmenš. č is tá čis tá zmenš. 

8 Kvarty 

malá velká velká malá malá velká velká malá 

2 Kvinty 

1 2 3 - é 3 , 
g 1 3 3 

Sexty Septimy 
2 4 * 4 . „ _ _ 

и \ä 2 1 1 1 2 g 2И- 4г 
Různé intervaly * 

(Př. 2 - opus 6, sešit 1) 

....Celou řadu intervalů nutno tvořiti posouvání 1. a 2. prstu, což znesnadňuje začátečníku 

přehled po hmatníku a činí přesné intonování nemožným tomu, kdož nemá předběžného 

hudebního vzdělání. Z této příčiny volil autor, sestavuje toto dílo, soustavu půltónovou, ve 

které půltón na všech strunách tvoří se týmiž prsty, čímž povstávají na všech strunách 

hmaty stejné, jak poznati lze z níže uvedeného znázornění soustavy půltónové. 

Ona poskytuje tyto výhody: 

a) Hledati hmaty nečiní začátečníku obtíží, neboť všecky hmaty na všech strunách 

jsou stejný, a tím i přesné intonování stává se zcela snadným. 

b) Při lehkosti tvoření hmatů pozornost žákova může býti zcela obrácena na správné 

držení houslí a vedení smyčce. 

c) Postup zachovaný autorem zůstane žáku vždy jasný a pochopitelný, neboť každý 

odstavec vyplývá z předcházejícího. 

d) Soustavou samou jest předem stanoveno, v kterém pořadu ten daný hmat -

jednoduchý neb dvojitý, - ta která diatonická stupnice - tvrdá nebo měkká, ten 

který chromatický postup i chromatická stupnice hrány býti musí. "32 33 

Autor této práce se domnívá, že i v současné metodice je možné použít u 

začátečníků půltónovou soustavu. Z metodického hlediska však není zpočátku příliš 

32 
kompletní přehled soustavy půltónové, viz příloha 3 

33 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6, sešit 1.4. vyd. Praha : SNKLHU, 1956. str. 1. 
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vhodný modus s mollovou tercií. Budeme-li zadávat žákovi např. lidové písně, budeme mít 

s mollovou tercií zúžený výběr. Většina lidových písní, které jsou vhodné pro začátečníky, 

je napsána v tónině durové. Použití durové tóniny není pro žáka obtížnější, jak ukazuje 

napr. škola hry na housle od prof. Micky.34 Zde se začíná durovým tónorodem. 

„Části houslí a smyčce 

a) Vnější části houslí: 1) Vrchní deska s otvory v podobě F. 2) Spodní deska. 3) Luby, 

kteréž obě desky spojují. 4) Krk s hlavicí a 4 kolíky. 5) Hmatník. 6) Pražec velký и 

hmatníku se 4 žlábky pro struny. 7) Kobylka. 8) Struník к navázání stru. 9) Pražec 

malý se struníkem. 10) Knoflík, к němuž jest struník připevněn. 

b) Vnitřní části houslí: 1) Duše, připevněná uvnitř houslí к vrchní desce. 2) Podstavec, 

podporující vrchní desku pod levou nožkou kobylky. 

Smyčec skládá se z prutu a žíní, upevněných v hlavici a žabce a napjatých šroubkem"35 

Zde autor podrobně popisuje stavbu nástroje, к lepšímu pochopení začátečníka 

však chybí obrázek, který by vše upřesňoval. Podstatná je i absence, či jakákoli zmínka o 

adjustaci nástroje. Žák by měl vědět, jakým způsobem kalafunovat smyčec, případně jak a 

čím mazat kolíky, jak kontrolovat postavení kobylky, atd. 

„Držení těla při hře 

Tělo je třeba při hře držeti zpříma. Pravou nohou se zcela mírně povykročí tak, aby 

tělo svou váhou spočívalo na levé noze. Obličej budiž obrácen к notovému pultu takým 

způsobem, aby žák přes kobylku a levou ruku viděl na noty. "36 

Držení těla zpříma je jedním ze základních požadavků, který pedagogové svým 

žákům vštěpují již od začátku. Současní významní pedagogové problematiku držení těla 

upřesňují a rozšiřují. Kladou především důraz na dynamickou složku houslistova postoje. 

34 MICKA, Josef, MICKOVÁ, Magdaléna. Škola hry na housle. Praha : Supraphon, 1982. 3 s v. 

35 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 3. 
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„Držení houslí 

Housle nutno položití na levou klíční kost a přidržeti bradou při levé straně struníku tak, 

aby se poněkud nachýlily к pravé straně. Nástroj budiž držen levou rukou v poloze 

vodorovné a to tím způsobem, aby konec hmatníku (při pražci) směřoval kolmo ku středu 

levého ramena..."37 

Otakar Ševčík je zastáncem tzv. dvoubodového držení nástroje. Nástroj je tedy 

lehce přidržován jak hlavou tak i levou rukou houslisty. V současnosti je dvoubodový 

systém držení houslí doporučován významnými pedagogy. Moderní metodika klade důraz 

na dynamické rozdělení úlohy obou těchto bodů. V některých úsecích skladby přebírá 

držení více hlava, v jiných levá ruka. „Lze tedy konstatovat, že v praxi je každé rozumné a 

dlouhodobě osvědčené držení houslí dvoubodové. To vůbec neznamená, že při něm 

houslista nemůže umět držet nástroj pouze hlavou Zároveň však může ve vhodných 

chvílích přenechat oporu nástroje levé ruce..." 38 Sklon nástroje lze popsat pomocí tří 

rovin. Ševčík popisuje ve své stati pouze dvě roviny. Rovinu příčného sklonu nástroje do 

své teorie nezahrnul. Přitom je velice důležitá ve vztahu к tvorbě tónu na jednotlivých 

strunách. Jiný sklon nástroje bude při melodii na E struně, jiný na G struně. Můžeme 

konstatovat, že tato rovina je při hraní nejproměnlivější. 

„...Krk houslí leží mezi palcem a ukazováčkem levé ruky, lehce jsa držen prvním článkem 

palce a třetím kloubem ukazováčku, a to tak, aby nemohl klesnoutí do úžlabí mezi oběma 

prsty."39 

Současná pedagogika přinesla zcela nový pohled na postavení levé ruky. Můžeme 

konstatovat, že na tehdejší dobu byl Ševčíkův přínos velmi významný. Revoluční je 

zejména umístění palce, který se vševčíkově teorii dotýká hmatníku svým prvním 

článkem. V současnosti je překonána myšlenka pevného uchopení hmatníku palcem a 

ukazovákem. Dochází potom k tzv. fixaci prstů, a tím i к omezení hybnosti ostatních částí 

ruky. Umístění palce proti ukazováku bylo v poměrně nedávné době významnými 

37 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 3 

38 PAZDERA, Jindřich. Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. str. 57 

39 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus б sešit 1. str. 3. 
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pedagogy přehodnoceno. Ševčík vychází z kvartového rozsahu mezi prvním a čtvrtým 

prstem. Začátečník si s tímto postavením ruky vystačí. U pokročilejších žáků se vzrůstající 

obtížností repertoáru mohou vzniknout problémy především u prstokladových oktáv, 

decim nebo rozložených kvintakordů. Moderní pedagogika upřednostňuje mírné posunutí 

palce blíže směrem к druhé poloze. Tím se otevře prostor pro ukazovák, který se posune 

směrem к malému pražci. Obtížné hmaty, jako jsou decimy nebo prstokladové oktávy, se 

pak realizují nikoli natažením malíku, ale snížením ukazováku. Palec se posune proti 

druhému prstu. 

„Třetí kloub malíku nechť se co možná nejvíce přiblíží к hmatníku, aby tento kratší prst 

rovněž jako ostatní mohl dopadať na struny ohnutý. Dlaň však budiž od houslí oddálena. 

Loket levé ruky třeba tak posunouti, aby se nalézal pod středem houslí; přitom však 

nebudiž opřen o tělo, sice by se vodorovná poloha houslí porušila. "40 

Přiblížení čtvrtého prstu ke strunám se podle současné metodiky realizuje nikoli 

přiblížením třetího kloubu malíku ale především vřetenovitým pootočením předloktí. 

Zároveň se tímto pohybem oddálí kořen ukazováku od krku houslí. Loket levé ruky za 

normálních okolností směřuje kolmo dolů, žák by měl mít pocit jistého zavěšení za prsty 

levé ruky. Poloha lokte je však krajně odvislá od toho, na jaké struně se hraje. Na G struně 

je více pootočen doprava z pohledu žáka, na E více doleva. Můžeme tedy konstatovat, že 

pravá i levá paže vykonávají souběžný pohyb podle toho, na které struně se hraje. 

„Levé rameno nebudiž do výše pozdvihováno, zabrániti tomu lze, použije-li se podbradku, 

jenž se připevní na levé straně houslí při hmatníku."41 

Důležitá poznámka o zvedání levého ramene je platná i v současnosti. Tento 

zlozvyk celkově komplikuje práci levé paže a dlouhodobě deformuje houslistův postoj při 

hře. Dlouhodobě může zvedání ramene případě způsobit deformaci páteře a následné 

zdravotní komplikace. 

40 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 3. 
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„Držení smyčce 

Smyčec nutno držeti všemi prsty pravé ruky. Palec opře se ohnutý špičkou svou o oblou 

hranu žabky a pravou stranou špičky o prut smyčce naproti střednímu prstu tím 

způsobem, aby palec nemohl se smeknouti do prostoru mezi žíněmi a žabkou. Žíně nechť 

jsou vzdáleny asi 1 cm od palce, jehož první článek tvoří s prutem smyčce ostrý úhel. Prut 

smyčce ať leží ve středu 2. kloubu ukazováčku, v prohloubení 1. kloubu prostředního prstu, 

v středu prvního článku čtvrtého prstu a na špičce malíku, tedy směrem od špičky malíku к 

2. kloubu ukazováčku. Ruku i prsty nutno držeti zaokrouhleně, aby žádný kloub hranou 

nevyvstával. Mezi prsty nemá býti mezer, aniž mají býti stlačovány.,A2 

Ševčíkův požadavek o držení prutu všemi prsty byl současnými pedagogy 

upřesněn. Ukazuje se, že každý prst má při držení smyčce a tvorbě tónu svou 

nenahraditelnou úlohu. Zapojení prstů během hry se do značné míry mění. Základním 
Ъ 

pilířem držení je podle Pazdery tzv. držící prstenec, který je centrem a osou držení. Tvoří 
с 

ho palec a prostředník, který obklopuje smyčec. Palec potom celý prstenec uzavírá. 

Ukazovák a malíček mají dvě základní funkce, přenášejí váhu paže a tím bez potřeby další 

síly pomáhají tvorbě tónu. Malík má zásadní úlohu při hře u žabky, kde vyvažuje váhu 

smyčce, ukazovák potom u špičky přenáší váhu paže do strun. Chybná funkce malíku 

způsobuje špatnou výměnu u žabky, která je doprovázena nekvalitním tónem. Špatná 

práce ukazováku se projevuje nevyrovnanou hrou u špičky, kdy houslistovi takzvaně 

„odchází tón". Role prsteníku je relativně nejmenší. Pouhou přítomností na prutu 

stabilizuje vedení smyčce. Ostatní parametry držení smyčce jsou do značné míry ovlivněny 

individuální dispozicí rukou. Prsty nemusí být u sebe. V některých případech může být 

mírné oddálení ukazováku od prostředníku žádoucí, jelikož umožňuje lepší vedení smyčce 

a tvorbu tónu. 

„ Smyčec budiž pak v půli položen žíněmi na strunu ve vzdálenosti 3 cm od kobylky a prut 

pak nakloněn poněkud к hmatníku. Ohbí budiž přitom vypnuto, loket pak pokud možná co 

nejblíže tělu posunut. Je-li smyčec na struně E, nutno přiblížiti pravou paži к tělu. Při 
přechodu přes struny E na A, S A na D a s D na G třeba pravý loket vždy poněkud 

35 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 3. 
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pozdvihnouti, při opačném postupu o tolikéž snížiti. - Při vedení jest toho d báti, aby žíně 

vždy pohybovaly se rovnoběžně s plochou kobylky./A3 

Současná metodika upřednostňuje držení smyčce blíže kobylky. Takto tvořený tón 

obsahuje vyšší alikvoty a je tedy průraznější. To se projevuje obzvlášť při hře sólisty 

s orchestrem, kdy je potřeba, aby se houslista zvukově prosadil. Sklouzávání smyčce nad 

hmatník považujeme za chybu. Nelze však souhlasit s nakloněním prutu к hmatníku. Prut 

by měl být víceméně rovně tak, aby byla celá plocha žíní na struně. Můžeme tak vytvořit 

plnější tón. Při přechodu přes struny se mění poloha lokte tak, jak Ševčík uvádí. Vedení 

smyčce by mělo být rovnoběžné s kobylkou. 

Na čtvrté straně jsou vysvětleny základy hudební nauky pro začátečníky. Jména 

not, názvy posuvek, délky pauz, atd. Na následující straně jsou obrázky houslisty, které by 

měly začátečníkovi usnadnit základy držení houslí i smyčce. 

V prvním a druhém cvičení se autor věnuje procvičování tahu smyčce na 

prázdných strunách. První cvičení začíná krátkým smykem na jednotlivých strunách, zprvu 

E a pokračuje až na G. Žák vystřídá všechny struny, ze začátku na středu smyčce, dále na 

špičce a nakonec na žabce. 

Hrotem 

Ац milieu de l'archet 
At the middle of the bow 
Středem smyčce 

Près du talon 
de l'archet 
At the nut 
U žabky 

•) On tient droit et ensemble les doigts 
de la main gauche. 

*) Seid the fingers of the left hand upright I •) P rs ty levé ruby držeti ipř íma a po-
andclose together. | hromadě. 

A la pointe 
de l'archet 
At the point 

(Př. 3 - opus 6, sešit l,cvičení 1) 

35 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 3. 
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Z dnešního pohledu můžeme mít několik metodických poznámek, především 

z hlediska pořadí jednotlivých cvičení. Dle mého názoru není zcela vhodné začínat u žáka 

krátkým smykem, protože u něj můžeme navodit pocit strnulosti tím, že musí smyčec 

zastavit. Pohyb pravé paže tak není plynulý a žák může hned od začátku „tuhnout". 

Vhodnější je začít širokým smykem zprvu na středu, a pak i v ostatních částech. Z hlediska 

pořadí strun upřednostňujeme strunu D nebo A, protože je na nich poloha pravé ruky 

nejpřirozenější. Ševčík píše v poznámce pod čarou: „Prsty levé ruky držeti zpříma a 

pohromadě." 44 Pro začátečníka může být jednodušší dát levou ruku přibližně do 3. 

polohy, nebo v tomto místě chytit korpus houslí. Usnadní se tím držení nástroje a žák se 

tak bude moci plně soustředit na práci pravé ruky. 

Ve druhém cvičení následuje procvičování tahu smyčce na prázdných strunách: 

Avec tout l'archet 
With the whole bow 
Celým smyčcem 

Moitié supérieure, 
de l 'archet 
With the upper half 
Hořejší půli 

Moitié inférieure 
rte l 'archet 
With the tower half 
Dolejší půlí 

Tout l 'archet 
Wifhthe whole bow 
Celým smyčcem 

(Př. 4 - opus 6, sešit 1, cvičení 2) 

Procvičování přechodů přes struny v 2. cvičení komentuje autor: „Smyčec nechť již 

za pomlčky položí se na strunu následující, aniž by se pozdvihl."45 Otázkou zůstává, zda-li 

s žákem procvičovat přechody přes struny s pauzou nebo se snažit je provádět bez 

přerušení. Na jednu stranu je pro žáka lepší, když v pauze přesně zjistí, jak daleko jsou 

struny od sebe. Z jiného pohledu však může pauza vést к ustrnutí pravé ruky, což je 

především v počátečním stadiu výuky nevhodné. Následuje poznámka autora к výměně 

smyku: „Při výměně smyku nesmí nastatí žádné přerušení."46 

Ve třetím cvičení se provádí kladení prvního prstu. Ze začátku na dlouhých celých 

notách, následně se pohyb zrychluje. 

44 
ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 6. 

' ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. str. 7. 

' tamtéž 
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Tout l 'archet 
Whole bow 
Celým smyčcem 

-0 FH 
-/k-C—--

o 
0 

Л oH-

_ Ц 11 
1 4 

o •e- 0 í o 
0 

Л oH- 0 0 1. . _ 0 [ °l Moitié de ľ a r c h e t - 4 — y pj II i I . II * I . 

'dl/ о п» 

(Př. 5 - opus 6, sešit 1, cvičení 3) 

Čtvrté cvičení obsahuje dvojhlasé melodie, které hraje žák se svým učitelem. 

Notový materiál vychází z obsahu třetího cvičení, žák hraje pouze na prázdných strunách 

nebo prvním prstem. 

Elève / Pupil / Zák 

segue 1 i 

(Př. 6 - opus 6, sešit 1, cvičení 4) 

V pátém a šestém cvičení se autor zaměřil na kladení ostatních prstů na struny. 

Vychází z jím formulované půltónové soustavy (viz příloha 4), kde jsou prsty kladeny na 

všechny struny ve stejných vzdálenostech od sebe. Autor začíná půltónem mezi prvním a 

druhým prstem. 

Corde la I A slritig I A s t runa 
I/o T l í . 

(Př. 7 - opus 6, sešit 1, cvičení 5) 

Na výše zmíněném příkladu je patrné, že autor doporučuje při kladení prstů 

„zadržovat prsty". To znamená, že prsty levé ruky zůstávají po odehrání nižších not ležet 

na struně. Ševčík vycházel pravděpodobně z předpokladu, že se tím žákovi upevňuje 

poloha prstů a intonace. Držení některých prstů na strunách může z pohledu dnešních 

výzkumů, především z oblasti kineziologie, způsobit sníženou hybnost ostatních prstů a / 

jiných částí paže. Proto bychom na zadržování prstů neměli trvat. Tento zlozvyk můžeme 
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pozorovat u pokročilejších žáků např. u vibráta. Žák drží prsty na struně, vibráto je potom 

strnulé a křečovité. 

V sedmém a osmém cvičení se provádí kladení prstů v různých intervalech. Žák 

hraje plné tóny dohromady se sousední prázdnou strunou. Dává při tom pozor, aby prsty 

o tuto strunu nezavadily. Spodní prsty by podle Ševčíka měly ležet na struně. Ševčík zde 

nabízí také rytmické obměny, které se hrají v různých částech smyčce. 

G. etc. 

m 

(Př. 8 - opus 6, sešit 1, cvičení 7) 

V devátém a desátém cvičení je procvičováno kladení prstů na dvou sousedních 

strunách. V devátém cvičení vznikají při hraní mezi sousedními tóny sexty a kvarty, 

v desátém pak ostatní intervaly včetně oktávy. Spodní prsty by měly podle Ševčíka opět 

ležet na strunách. Nad osnovou jsou vypsány také různé varianty pro pravou ruku. 

.. *T Л « IT f\ . t . 
o . G. 

(Př. 9 - opus 6, sešit 1, cvičení 9) 

V jedenáctém cvičení jsou vypsány tři stupnice - F dur, С dur a G dur, které jsou 

doprovázeny druhým hlasem v barokním stylu. 
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(Př. 10 - opus 6, sešit 1, cvičení 9) 

4.1.2. Sešit 2 

Sešity 2 - 4 opakují v obměněné verzi materiál prvního sešitu. Z tohoto důvodu se 

jimi budeme zabývat méně podrobně. Jsou zde společné rysy sešitů 2 - 4, které nyní 

shrneme. Mezi novou látku je vždy vložena tzv. „Melodie", kde může hrát žák s učitelem 

dohromady a kde se procvičuje předchozí látka. V průběhu všech sešitů jsou zařazeny 

také dvouoktávové stupnice, které svým notovým materiálem vycházejí z příslušných 

hmatů půltónového systému. Nutno poznamenat, že všechna cvičení sešitu 1 - 5 jsou 

hrána v první poloze. 

Sešit 2 obsahuje: Stupnice G dur, D dur a A dur a rozložené akordy. Půltón od 

druhého к třetímu prstu. Spojování obou půltónů. Půltón od prázdné struny к prvnímu 

prstu. Stupnice F dur a B dur. 

PŮLTÓN OD 2. К 3. PRSTU 
mávnut от 2-го i; з-чу пл.п.цу 

G O A e H A L U T O N V O M 1. ZUM J. KINÜF.R 

PÛLTÔN OD PRÁZDNÍ STRUNY К 1. PRSTU 
O LI A E ПОЛУТОН "T IIVOTOlt СТРУИМ lî l-.MV ПЛЛ1.ЦУ 

C .!,. IV Ля Mu HALCION- VON »l'.R LEEREN SATTE ZUM 1. ПХЧЕЛ 

(Př. 1 1 - o p u s 6, sešit 2) 
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4.1.3. Sešit 3 

Sešity 3 a 4 vycházejí obsahově ze sešitu 2. Je zde shrnuta látka třetího sešitu: 
< — — — " •• 

Spojování předchozích půltónů, stupnice a moll, d moll, g moll, půltón od třetího 

к čtvrtému prstu, stupnice A dur, E dur a H dur, spojování všech předchozích půltónů, 

stupnice a moll, e moll a h moll. 

4.1.4. Sešit 4 

Sešit 4 obsahuje následující látku: Půltóny od prázdné к prvnímu a zároveň od 

třetího ke čtvrtému prstu, stupnice В dur, Es dur a As dur, spojování těchto půltónů 

s předchozími, chromatická stupnice, půltóny od prázdné к prvnímu a od druhého 

к třetímu prstu, stupnice As dur a Des dur, půltóny od prázdné к prvnímu a od prvního 

к druhému prstu, stupnice Ces dur a Ges dur, celotónové postavení prstů, stupnice ve 

všech tóninách v rozsahu 1. polohy. Výše uvedená postavení prstů demonstruje 

následující příklad: 

ä D Л Б 
о £ТТХ 0 

P r s t i . © 0 © © l - F > n S e r 

Vä Ton Ve Ton 

.. 2 2. » 

о $ТТ\ о 
Prst. 1. © © © © 1. Finger 

O D A E 0 f T T T О 
Prst 1. © © © © 1. Finger 
» 2. ©@©@ 2. " 

« l . i i t à S i ST* 

'.г То»1а Ton 

o i » i t o i » t » 1 I » 1,1 ,щ|<Л8«| 

(Př. 12 opus 6, sešit 4) 
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4.1.5. Sešit 5 У Ш A , 

Autor se v pátém sešitě zaměřil na průpravu ke trylkům. Žák začíná hrát pohyb 

v půlových notách, potom ve čtvrťových, v osminových, atd. Zvolený způsob je pro 

přípravu ktrylku ideální, takže jej můžeme doporučit i v současnosti. Každé cvičení je 

zaměřeno na průpravu vždy dvojice prstů. Materiál je v podstatě shodný s prvním sešitem 

opusu 7. Ostatní cvičení tohoto sešitu zde uvedena nebudou, jelikož víceméně opakují 

myšlenku prvního cvičení. 

(Př. 13 - opus 6, sešit 5, cvičení 1) 

4.1.6. Sešit 6 

Tento sešit obsahuje cvičení zaměřená na hru ve druhé, třetí a čtvrté poloze. Autor 

začíná polohou druhou, pokračuje třetí a nakonec se procvičuje poloha čtvrtá. Každá 

poloha se procvičuje v sedmi cvičeních. Pro začátečníka musí být přechod к hraní 

v polohách velice obtížný, tomu však neodpovídá poměrně malé množství cvičení v tomto 

sešitě. Připomeňme, že Ševčík věnoval jen první poloze pět sešitů. Můžeme konstatovat, 

že počet cvičení v ostatních polohách je vzhledem к rozsahu látky první polohy 

disproporční. Všimněme si, že Ševčík zde nerealizuje svůj půltónový systém zcela 

důsledně. Ten by bylo možno použít v ostatních polohách stejně jako v první. Ševčík 

vychází pro každou polohu pouze z postavení prstů tak, že je půltón mezi třetím a čtvrtým 

prstem. 
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O D A E 
3J £ £ ¥ 

LXXJ W 
Corde I . . П ? . . . Ш » . 
O О 1 8 S ' » H I 4 0 » 2 3 4 » « 

IV». 

(Př. 14 - opus 6, sešit 6, cvičení 1) 

Ve třetím cvičení se hrají durové stupnice a následně jednotlivé intervaly od tercie 

do kvinty. V pátém cvičení jsou potom půltóny mezi prsty rozmístěny různě. Pro 

začátečníka musí být obzvlášť obtížné přesunování prvního prstu mezi sousedními 

strunami o půltón níž nebo výš (např. mezi tóny H a F), jak je vidět v následujícím příkladu: 

Exercice 
я о 

5 " 
Cvičení 

0Ï4 Ol О 1 

(Př. 15 - opus 6, sešit 6, cvičení 5) 

Cvičení ve třetí a čtvrté poloze se do značné míry opakují. Z toho důvodu se jimi 

nebudeme dopodrobna zabývat. 

4.1.7. Sešit 7 

V první polovině sedmého sešitu se autor věnuje především posouvání prstů po 

strunách a výměnám poloh. Provádí se zde výměny z první polohy do druhé, třetí a 

čtvrté. Můžeme si povšimnout, že autor je při výměně polohy zastáncem použití tzv. 

pomocných tónů. Jsou to tóny, které vzniknou, posuneme-li hrající prst z výchozí polohy 

do polohy výsledné. Konečný tón pak zazní až po přiložení jiného prstu. Pomocné tóny 

jsou zobrazeny ve spodním řádku následujícího příkladu. Všimněme si, že autor uvádí 
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nejprve cvičení výměn poloh jedním smykem. Výměna poloh na dva smyky je realizována 

v následujících cvičeních. 

Wechsel zweier Lagen auf einen I The Change from one Position to I Výměna dvou poloh jedním smy-
Bogenstrich. 

Beispiele: 
Examples: 
Příklady. 

Ausführimg: 
JSode of playing: 

Provedení» 

•) Zuerst den 1. Finger in die 2. Lage auf h vor-
schieben und dann erst den 2. Finger auf с fa l -
len. lassen, so wie es auf der unteren Zeile durch 
die viereckigo weisse Note, welche nicht hörbar 
sein darf, angegeben i.A-, nur ein leises Gleiten 
des Fingere darf vernehmbar sein. 

another in Legato kem. 
Von der 1. zur 2. Lage. _ f rom the ist to the Position. _ Od 1. potohv ke druhé. 

')The finger should first glide to Ь in the 
position, after which the ami finger falls 

ona, as shown in the lower stave by means of 
the diamond-shaped grace-note, which must be 
quite inaudible. No more than a light gliding 
of the finger should be noticeable. 

*) Zprva í. prst do 2. polohy na h poBunouti 
a pak teprve 2. prstem na с udeřiti, jak to 
na dolejší řádce naznačeno jest čtyrhranou 
bílou notou, k terá zni ti, nesmí; toliko lehké 
sklouznutí prstu smí býti slyeitelno. 

(Př. 16 - opus 6, sešit 7, cvičení 4) 

Ve druhé části sešitu sedm se provádí nácvik páté polohy. Zde již autor neuvádí půltónový 

systém, cvičení jsou napsána v С dur tónině. 

IV. Sa i t e 
fVÜ1 tiring. 
IV. s t runa I I I»" • ï и » 

. . . Л»" 

5. Lage. 
exposition 
5. poloha. IV? 

(Př. 17 - opus 6, sešit 7, cvičení 12) 

sešitě. 

Systém jednotlivých cvičení v podstatě opakuje princip, který je obsežen šestém 

" 7 

4.2. Škola smyčcové techniky op. 2 

Ševčík se v tomto opusu věnuje nácviku práce pravé ruky. Škola je rozdělena na 

šest sešitů, z nichž každé dva jsou zaměřeny na aktivitu různých částí paže. Celý opus 

obsahuje přibližně 4000 jednotlivých cvičení. 

„ Tato cvičení dělí se na dvě skupiny: 
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a) cvičení pro pravou ruku, sešit 1. a 2. 

b) cvičení ohbí, seš. 3. a 4. 

Každý oddíl tvoří samostatně uzavřený celek; je nutno ale studovati obě skupiny současně, 

t. j. výcvik paže děje se současně s výcvikem ohbí. Jakmile dospěje žák k č 5. prvního sešitu, 

přistoupí též ke studiu 3. sešitu, cvičí tedy denně paži i ohbí. " 47 

Ševčík rozděluje sešity podle dvou kritérií. Prvním je zaměření na práci paže a ohbí. Po 

prostudování materiálů je patrné, že autor rozdělil opus 2 na tři díly. V prvních dvou 

sešitech se procvičuje tah smyčce především na jedné struně. Podle autora se nejvíce 

zapojuje pravá paže. V sešitě 3 a 4 se provádí především přechody mezi dvěma 

sousedními strunami, které podle Ševčíka provádí ohbí. Sešit 5 obsahuje cvičení na 

přechody mezi třemi strunami G, D a A a v sešitu 6 jsou přechody mezi všemi strunami. 

4.2.1. Seš i t i 

V úvodních cvičeních autor navazuje na látku opusu 6, provádí se zde vedení 

smyčce na prázdných strunách. Ve cvičení 5 se hrají všechny druhy smyku na čtvrťových 

hodnotách: détašché, staccato, legato, spiccato, sautillé a tečkovaný smyk. Vždy je 

uvedena krátká melodie, na které se smyky realizují. ^ (j J ' v ^ 

Cvičeni ve čtvrťových notách s 260 
varianty. Pro výcvik vedeni smyčce 
ve vysokých polohách budiž každý 
variant cvičen tiž v в. poloze. Viz 
č. в. 

Study in crotchets (quarter-notes). 
In order to develop the bousing in the 
high positions, each Variante must be 
practiced in the 6lS Position as vieil 
(See N9 8) 

Moderato. 
Л 4 

Studio di semlminlme con 2 6 0 variant! . 
P e r svi luppare l ' a reo nelie poeizioni 
super ioř i , b ieogna s tud l a r e c tascu-
n a v a r i a n t e anche nel la 6* pos iz l -
one. Vedere il N<? 8 . 

i i É í Ш в 
m i m 

£zж 
í f 

2. Viol. 29 Viol. 2. housle. m s 

(Metľ: J z 88) j i . 80) 3<J=Í8) 
(Métr: J 3 ea) 

•102 _ , „ , v 

д ) f* Ž w 

. .o (Métr: J s 88) 104 y Q y . . 119 У П . 180 

47 ŠEVČÍK, Otakar. Škola smyčcové techniky opus 2, sešit 1.4. vyd. Praha : SNKLHU, 1958. str. 1. 
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- _ «Ol 
— M m — — 

' V'epiccato ~~ détaché smčcato " détaché 
sciollo balzato staccato ,ciotto Hlzato kecalo 

(Př. 18 - o p u s 2, sešit 1, cvičení 5 - v yb rané varianty) 

Ve cvičení šest se opakuje princip cvičení pátého, melodie je psaná v rychlejších 

hodnotách a samotné smyky jsou obtížnější než v předchozím cvičení. Úlohy 8 - 1 2 

obsahují různé melodie na procvičení smyků ve vyšších polohách. 

N9 9. 
A vec les coups d'archet du №. 7. — Штрихами из № 7 . 

With, the bowings of m 7. — Coi colpi d'arco del N? 7 
IVе Corde. A Způsoby smyku z č.5. » 

- Г У ' " " Pos. 
5-ой поз. 
J'.* POS. 

5?pos . 
S. poloha. 

и ÍV" von. 

IV corda 

Д 

äs M Щ Ш 

I г Ш Т Т | Ш Т | i li ľ Г Г " Г " Г | r g f £ r j . i р г Г г Д * I r f r r ^ j - 1 ^ f r f r ? 
m 

P jflrrrirf ». . _ 
- f m e Ff#rftF T f ß t rH,»ř fm 

• • л •fTf Ff 
Lp 
rV», 1 

ff ^'рЛи- • • • j ILt- U 1 

(Př. 19 - o p u s 2, sešit 1, cvičení 9) 

4.2.2. Sešit 2 

Ve druhém sešitě je do značné míry obsažena látka sešitu prvního. Autor se 

zaměřil především na procvičování rozdělení smyčce a akcentace jednotlivých not 

v triolovém nebo šestnáctinovém pohybu. 

(J=ioo) 
Způsoby smyku 
Варианты штрихов 
Stricharten 

ŕ f 
_ I r T f ŕ i д _ . 5 r » — ŕ f f p . . > 

— L - — Í . - J 
fi. Sp. 

L . L , 
S ^ K r . - S P О. ^ - - O. 

' Li I Р Т —J J 1 

(Př. 20 - o p u s 2, sešit 2, cvičení 13) 
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Cvičení 18 přináší novou látku: „Cvičení pp nad hmatníkem pro výcvik měkkého 

tónu." 48 Můžeme si povšimnout, že autor věnuje několik cvičení tvorbě tónu. Zásadní je 

pro Ševčíka nácvik měkkého tónu nad hmatníkem. Není zde zmínka o jiné kvalitě tónu, 

Ševčík nezahrnul nácvik tónu ve forte nebo v jiných pozicích smyčce vůči kobylce. 

Andante 

i 
v. 

3. poloha ' 
3-я ПОЗИЦИИ 
3,0 L"c sempře pp 

o 

sulla tastiera 

- ö -

Ш 
f f f f f f ? f f f f 2. poloha 

'2-Л ПОЛИЦИЯ 
2 ir. Lage 

J* 

1 PP 2 pp S PP 4 PP 5 PP 

et t" G. G. - ' • • ~ л n ш -а—о 
о. о. O.G. GG. G- G-

(Př. 21 - opus 2, sešit 2, cvičení 18 - vybrané varianty) 

Ve cvičení 20 se provádí vedení smyku ve vydržovaných tónech. 

Sostenuto 

c )2W 

Allegro moderato 

(Př. 22 - opus 2, sešit 2, cvičení 20 - varianty 3 a 6) 

4.2.3. Sešit 3 

Sešit 3 obsahuje cvičení к dosažení ohebnosti zápěstí pravé ruky. Autor se zaměřil 

především na procvičování přechodů přes struny. Zpočátku jsou úlohy jednoduché, tedy 

je může provádět začátečník. V dalších cvičeních se látka stává obtížnější. 

1 ŠEVČÍK, Otakar. Škola smyčcové techniky opus 2 sešit 2. 3. vyd. Praha : Supraphon, 1968. str. 16. 
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Celým smyčcem 
Целым смычком 
Mit ganzem Bogen 

G. Q. 
Začlnime spodní notou 
Нижняя нота начинает 
Man fängt mit, der unteren Note an 
4 _ Ä 4 5 . . 1 1 4 . j j 6 ~ - - s 4 _ 7 b A - s ^ 4 - д 4 

etC« 7«Hn<nv vrchní notou 
Верхняя нота начинает 
Man fangt mit der oberen Note an 

etc. 

i n ľ t i i ' i r i i l l i ŕ ŕ ľ ľ Е ё | Г Г г г 1 г Т г " г 1 г Ш 
e t c . Q. Q. a)Q_ G. Q. 

Ohbím 
Кистью 
Mit dem Handgelenk 

(Př. 23 - opus 2, sešit 3, cvičení 29 - různé varianty) 

Sautillé 
сотпйс 

(Př. 24 - opus 2, sešit 3, cvičení 30 - různé varianty) 

4.2.4. Sešit 4 

Ve čtvrtém sešitě se procvičují arpeggia mezi dvěma sousedními strunami. Ve 

cvičeních 3 1 - 3 5 autor shrnul všechny kombinace přechodů přes struny. Jsou to arpeggia 

po třech, čtyřech a šesti notách, vždy v kombinaci s počtem not odehraných na nižší nebo 

vyšší struně. 

Ve cvičení 30 se hrají přechody přes jednu nebo dvě struny. 

Celým smyčcem 
Целым смычком 
Mit ganzem Bogen 

Staccato 
Стаккато 

notou zaífoáme 
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trp?g-zi in eruppi di 3 note con 58 
ürtilir.iatf dl colpi d'arco. 
. I/j* not» iopra la corda inferiore, 

i-i una su!:a superiore. 

Arpegrs en groupes de:i notes avec 
58changcments des coups dbrehet. 
a) Deux notes sur la corde inférieure, 

une note sur la supérieure. 

Arpeggie ve skupinách po з notách s 58 
zámenami smyku. 
a > Dvě noty na nižší, jedna na ryšíi struně. 

Allegro moderato. 

(Př. 25 - opus 2, sešit 4, cvičení 32) 

Ve cvičení 36 se provádí střídání dvojhmatů a jedné noty. 

m ~G ** 

( M e t r ; J = 108) 

simile M 

(Př. 26 - opus 2, sešit 4, cvičení 36) 

4.2.5. Sešit 5 

V pátém sešitě se autor zaměřil na arpeggia mezi třemi strunami. Tento díl 

obsahuje jedno cvičení s 1040 variacemi. 

T r a d u z i o n e i t a l i a n a di M . F É L I S S I E R . 

Arpeggi sopra tre corde. 
Rsempi сол toto varia*ti. 
Edited and translated by H. Brett. 

N237. Arpeg-cios on three etr inc-s. 
Example with lOfrO Variantes. 
Arpèges sur trois cordes. 

Exemple авес i040 variantes. 

Český p ř ek l ad Jose fa B a r t o v s k é h o . 

DÍL TŘETÍ 0Seiit К) 

I Cvičeni к vypištěni sily ohbi. 
Arpeggie přes 3 struny. 
Prilclad 8 I040 varianty. 
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(Př. 27 - opus 2, sešit 5, cvičení 37) 

4.2.6. Sešit 6 

Tento sešit vychází z materiálu předchozího dílu. Narozdíl od předešlého se 

provádí arpeggia přes 4 struny. Sešit obsahuje jediné cvičení se 726 variantami. 

N? 38. 

I A r p e g g i o o n - f o u r e t r i n g r s . 
Example with 7 2 6 Varianten. 
Arpe g* a su ľ quatre a cordes. 
Ejretnples avec 72G varia Mir«. 

А р п е д ж ш на 4 e î v с т р у и . ч х ъ . 
ПримЪр'ь en. 7 2 6 вир Uni та*::. 

A r p e g g - i e n a u f v i e r S a i t e n . 
B e i s p i e l mit 7 2 6 Var ianten . 
Arpcxxi sopra Quattro e or de. 

4.3. 40 variací op. 3 

Opus 3 obsahuje téma a 40 variací, které jsou zaměřeny na práci pravé ruky. Autor 

shrnuje smyky, které jsou obsaženy v opusu 2. V současné době je toto dílo vhodné 

zejména z toho důvodu, že na poměrně malé ploše shrnuje veškerou problematiku pravé 

ruky. Může sloužit také jako diagnostický materiál, při kterém jsou odhaleny žákovy 

technické nedostatky. Smyky jsou opatřeny přesným popisem části smyčce, ve které se 

mají hrát. Variace jsou vypsány celé, takže žák nemá sklon к jejich mechanickému 

přehrávání. 
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Allegro. • = 142. 

Allegro. J = 152. 

Var . 13. 

Allegretto. J = íoo. 

V a : - 2 3 . p S l g ^ J T r ^ T í, Щ I U O , ' 1 Д 
^ v o l a n t f l y i n g J r ^ i 8 2 ^ U - ^ 

fliHü-end f l i e g e n d 

(Př. 29 - opus 4, výběr z variací) 

4.4. Škola houslové techniky op. 1 

4.4.1. Sešit 1 

Sešit 1 obsahuje 29 cvičení, která jsou zaměřena především na technické 

zdokonalování práce levé ruky. Všechna cvičení se provádějí v první poloze. Úlohy jsou 

řazeny podle technické obtížnosti a zaměřeny na problematiku levé ruky z různých úhlů 

pohledu. V úvodních cvičeních žák zdokonaluje zběhlost prstů. Následně jsou v sešitě 

obsažena základní dvojhmatová cvičení a cvičení v akordech. Výjimečně autor zahrnul 

cvičení věnující se pravé ruce, která do značné míry předjímají látku opusu 2. 

(Př. 30 - opus 1, sešit 1, cvičení 5) 
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(Př. 31 - opus 1, sešit 1, cvičení 17) 

4.4.2. Sešit 2 

Druhá část opusu rozšiřuje látku sešitu 1 o cvičení v ostatních polohách (1. - 7. 

poloha). Tématicky je materiál velice podobný prvnímu sešitu, cvičení na pravou ruku 

tento díl neobsahuje. V sešitě jsou mj. některá zajímavá dvojhmatová cvičení. 

(Př. 32 - opus 1, sešit 2, cvičení 28) 

4.4.3. Sešit 3 

Ve třetím sešitě jsou z velké části cvičení na nácvik stupnic. Jsou zde stupnice na 

jedné struně i tříoktávové stupnice. Stupnice jsou opatřeny dvěma prstoklady, což do 

značné míry ulehčuje pedagogům práci s jejich vysvětlováním. Často se stává, že i 

pokročilí žáci hrají stupnice s prodlouženou tónikou. Je pravděpodobné, že je to 

způsobeno zachováním právě tohoto Ševčíková modelu. Ostatní cvičení sešitu jsou 

věnována především problematice výměn poloh. 

4.4.4. Sešit 4 

Čtvrtý sešit obsahuje technicky náročná dvojhmatová cvičení. V závěru autor 

zařadil několik cvičení zaměřených na hru flagoletů a pizzikat levou rukou. 

/ — 
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(Př. 34 - opus 1, sešit 4, cvičení 14) 

= M 
t A f. i 

^ e 1 M Í- t «. t 
- 2-

Л 
s г: 

L 
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: * 

в 2 : His 
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I Л 

ш 
- 1 t £ Л 

) - Il L f J 
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(Př. 35 - opus 1, sešit 4, cvičení 28) 

4.5. Průprava ke cvičení trylků op. 7 

V následujících dvou sešitech se Otakar Ševčík zaměřil na nácvik trylků. Základy 

této látky jsou obsaženy v opusu 6 (viz kapitola 4.1.5). Princip nácviku zůstal zachován. 

Žák opakuje tóny v pomalých hodnotách, následně se pohyb zrychluje až к výslednému 

trylku. 

4.5.1. Sešit 1 

V tomto sešitě se provádí cvičení jen v první poloze. V úvodu se hrají trylky 

v různých půltónech mezi jednotlivými prsty. V následujících cvičeních se provádí nácvik 

na všech stupnicích. V závěrečných úlohách se autor zaměřil na průpravu trylků ve 

dvojhmatech. 

etc. 

simile 

O . Ä l t 

1 tono 

r v ô 
1 2 3 o " . " 0 _ 0 x s 

L/-J 
1 LSr-J ^ " / Ž J 04=1 ~ s — hsľzii 

(Př. 36 - opus 7, cvičení 1) 
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(Př. 37 - opus 7, cvičení 5) 

4.5.2. Sešit 2 

V sešitě 2 se hrají trylky ve druhé až šesté poloze. Materiál se v podstatě neliší od 

prvního sešitu. 

(Př. 39 - opus 7, cvičení 1) 

4.6. Změny poloh a průprava ke cvičení stupnic op. 8 

Tento opus obsahuje 57 cvičení zaměřených na výměny poloh a přípravu ke hře 

stupnic. Cvičení jsou napsána jako sekvence, každá následující sekvence je hrána o polohu 

výš. Hrají se ve všech předepsaných tóninách na všech strunách. V závěrečném cvičení 

jsou vypsány některé tříoktávové stupnice. 
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Techsei der Lagen: 1-2,2-3,3-4 u.s.w. 

Výměna poloh: 1-2, 2-3, 3-4 atd. 

Changes of position: from Is.' to 2"ý, 24d 

to 3r.<l, 3r.d to 4 ' í \ etc, 
Cambiamento delle posizioni: dalla l a alia 
2 a : dalla 2 a alla'3a; dalla 3 a alia 4 a ecc. 

Changement des positions: 1-2,2-3,3-4 et: 

Перемена позпщй; 1 - 2 , 2 - 3 , 8 - 4 п,т. д. 

(Př. 40 - opus 8, cvičení 1) 

(Př. 41 - opus 8, cvičení 14) 

(Př. 42 - opus 7, cvičení 53) 

4.7. Průprava ke cvičení dvojhmatů op. 9 

Opus obsahuje dvojhmatová cvičení, z nichž každé je zaměřeno na určitý interval. 

Jsou zahrnuty tyto intervaly: tercie, kvarty, sexty, oktávy a decimy. V tomto sešitě nejsou 

obsažena cvičení na prstokladované oktávy. Jednotlivé úlohy jsou řazeny podle technické 

obtížnosti od nejlehčí po nejtěžší. Každá varianta se hraje v tóninách, které jsou vypsány 

před prvním cvičením. Tento opus je oblíbený také u současných pedagogů. 
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Každý příklad д každá jeho varianta Каждый пример и каждый вариант нужно Man übe jedes Beispiel und jede Variante in 
nechť к cvičí v nialedujldch tóninách: научать в следующих тональностях: folgenden Tonarten: 

m ^ t i Z r щгл Ш г ç m ^ . «;- fxzf f ^ t f 

p i f ,ГЛ, řlZř ïïZf 

r s Z r t ľ ľ š m . f f i z r f i t f rXLr 

„ , . f l L f f l t f 
ф ^ - т - Ч — 

fmm-T 

fzZfrsir 

O K T Á V Y - О К Т А В Ы - O K T A V E N 

V4 f f l ï ^ l f I S t c . 
Jete. 

b) .) 

^ m 

(Př. 4 3 - o p u s 9 , cv i čen í 1) 

y f с 

S E X T Y - СЕКСТЫ - S E X T E N 

g l i H W f e i ' 1 Ш ULLU1 | T M |? |ТГ' 
(Př. 4 4 - o p u s 9 , c v i č e n í 21 ) 

D E C I M Y - Д Е Ц И М Ы - D E Z I M E N 

(Př. 4 5 - o p u s 9, cv i čen í 2 8 ) 
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5. Celkový pohled na dílo a osobnost 

V kapitole 4 byly popsány a analyzovány jednotlivé komponenty mistrova díla. 

Uveďme nyní celkový pohled na jeho metodu, na možnou aplikaci některých opusů a na 

jeho osobnost. 

5.1. Ševčíková metoda 

Ševčíkovu metodu lze charakterizovat několika rysy, které jsou uvedeny 

v následujících odstavcích. 

Ševčík se zaměřil na notový materiál a většinou se vyhýbal psaní metodických textů, 

které by jeho metodu vysvětlovaly. 

Dílo Otakara Ševčíka má stejnou závažnost jako dílo jeho současníků Leopolda 

Auera či Carla Flesche. Všichni tito autoři vytvořili základ dnešní houslové pedagogiky. 

Spatřujeme zde však jeden zásadní rozdíl mezi prací Otakara Ševčíka a jeho zmíněných 

současníků. Ševčík vychází ze základního předpokladu - sestavit notová cvičení, která jdou 

použít při technickém zdokonalování houslisty. Nevychovával však vědomě své 

pokračovatele, tedy nepřipravoval písemné materiály, které by popisovaly a objasňovaly 

jeho metodu, vysvětlovaly použití jeho cvičení nebo dávaly jasné pokyny při nácviku. 

Zřejmě spoléhal, že metodický výklad a způsob používání díla je již zažitý a že bude 

osvětlován dále jeho žáky. Tím se podstatně lišil od svých současníků Leopolda Auera, ale 

zejména Carla Flesche, kteří sepsali obsáhlé metodické komentáře a analytické studie ke 

všem svým instruktivním opusům. Z dnešního hlediska je tedy pro nás obtížné Ševčíkovu 

metodu charakterizovat. Mnoho nepomohou ani paměti, které napsali jeho pedagogicky 

činní žáci. Ti se к jasnému popisu a vysvětlení této metody staví poněkud zdrženlivě. 

„Několikrát za život jsem se chystal, že se pokusím zachytit písemně principy jeho 

metody Nápad však vždycky ztroskotal. Snad proto, že všecko podstatné je nakonec 

dost zřetelně obsaženo přímo v jeho dílech bez osobního styku stejně obraz o Ševčíkové 
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metodě nemůže být úplný, i kdyby byl zprostředkován sebelíp formulovaným 

komentářem."49 

„Mluviti o jeho neomylné houslové methodě, znamenalo by rozebírati zevrubně všecky 

detaily s jeho methodou související, kteréž známy nejsou ani všem jeho vlastním žákům, 

neboť nezasvětil všechny do všech, abych tak řekl „tajů", neomylné své methody."50 

Ševčík odvodil svou didaktiku z didaktiky učení se cizímu jazyku. 

V dopise, který byl adresován prof. Viktoru Noppovi v Bostonu dne 17. prosince 

1931, jsou uvedeny základní informace o vzniku Ševčíkovy analytické metody. 

„Otec byl velký vlastenec a odebíral Kobrovy sešity českých spisovatelů, mezi nimi též spisy 

Franty Šumavského. Tam jsem na jednom místě četl, jak se Šumavský učil, jakož i děti 

české v tamějších dobách německému dějepisu; píše s trojím opakováním každého slova: 

Hannibal, Hannibal, Hannibal; schwor, schwor, schwor; Hannibal schwor, Hannibal 

schwor; seinem, seinem, seinem... Vypracování této dětské početní úlohy 1+1=2, 2+1=3, 

3+1=4 přivedlo mne upotřebiti tento způsob při cvičení houslí, tedy: 

Nebýti Šumavského, sotva bych byl býval dospěl к zásadní myšlence své methody. - Měl 

jsem vždy svízel se svou špatnou pamětí a nemohl jsem se naučiti a zapamatovati na 

Spohrově koncertě č. 9 místo 28-33, neb mi vadily smyky označené v pasáži. Přišel mi opět 

Šumavský na pomoc a ptal se, proč různá možná vázání prvně bez smyků (sic); pak vázat 

po 2 noty; pak po 3 a čtvrtou nevázat, pak vázat 4 noty; z toho vyšly různé kombinace... 

49 MUZIKA, Josef. Houslistův svět. Hradec Králové : Kruh v Hradci Králové, 1980. str. 23. 

50 BASTAŘ, Jindřich. Otakar Ševčík : zakladatel "Ševčíkovy koleje při státní konzervatoři hudby v Praze". 

Praha : Ševčíková kolej v Praze, 1934. str. 7. 
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Bylo to poprvé, že jsem upotřebil smyky na pasáži, při čemž jsem uznal, že každá pasáž jen 

s použitím různých smyků může býti dokonale vyrovnaná. "51 

Otakar Ševčík vycházel ze základní myšlenky, kterou můžeme osvětlit následovně: 

Učení hry na nástroj probíhá podobným způsobem, jako učení se cizímu jazyku. Nejprve 

se žák učí číst postupně po slabikách, potom čte celá slova, ze kterých následně tvoří věty. 

Stejným způsobem Ševčík přistupoval i ke hře na housle. Tato myšlenka je nadčasová a na 

svou dobu zcela unikátní. Na tuto teorii navázaly přední světové houslové školy. 

Spřízněnost jazyka a hry na nástroj později rozvíjela např. známá Suzukiho metoda. 

Ta se narozdíl od Ševčíka orientovala na podobnost způsobu učit se mluvit mateřským 

jazykem a hrát na hudební nástroj. Mateřskému jazyku se učí děti mnohem dříve, než se 

učí číst, takže se dá Suzukiho metoda realizovat v podstatně nižším věku bez notového 

materiálu. Suzuki však zdaleka nepřináší tolik cvičných příkladů jako Ševčík. Je zajímavé, že 

oba tito pedagogové byli inspirováni lingvistikou. 

Ševčík aplikoval princip opakování při učení. 

Vždy se vědělo, že „opakování je matkou moudrosti". Ševčíkův přínos spočíval 

v logickém a detailně zpracovaném postupu, jak nejlépe opakovat. Ukázalo se, že takový 

postup má některé výhody na rozdíl od opakování podle okamžitého nápadu žáka. 

Opakování je zaměřeno na technické problémy, které Ševčík identifikoval dlouholetou 

praxí. Také se ukázalo, že takový postup vede к intenzivnější práci. Na druhou stranu by 

mohl Ševčíkův detailní systém opakování omezovat tvůrčí rozvoj žáka. Jde především o 

rozvoj hudební představivosti a tvořivých činností při hraní na nástroj. Do jisté míry 

mohou být omezeny také metakognitivní složky při cvičení. 

Z rozboru díla (viz kap. 4) je patrné, že Otakar Ševčík aplikoval svou metodu 

systematicky ve všech opusech. Stejným způsobem se učil začátečník na základních 

cvičeních i vyspělý hráč na rozborech koncertů. Srovnejme tento přístup s učením se 

51 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík: Život a dílo. Brno : Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. 

str. 22 - 23 
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cizímu jazyku. Pokročilý student jazyka se neučí a nemůže učit stálým opakováním slov a 

vazeb, které zná. Dokonce by ani nebylo účelné rozdělit studium jazyka na sekce a v nich 

princip opakování důsledně zavést. Po nějaké době se učí jazyku jeho používáním a 

pomáhají mu i jiné metody než princip opakování. Ševčík zpracoval své pedagogické 

materiály na základě tohoto principu pro podstatně pokročilejší studenty, než se 

v současnosti zdá být optimální. 

Ševčíkův pohled v otázce houslové metodiky. 

Přestože se Otakar Ševčík věnoval ve svém díle především notovým materiálům, 

zanechal nám některé texty z oblasti hudební metodiky. Ty se v převážné míře vyskytují 

v opusu 6 52 (viz kap. 4.1.1.). Z nich jasně vyplývají některé názory na držení houslí, držení 

smyčce a dalších aspektů houslové hry. Některé z nich shrnuje ve své knize Ševčíkův žák 

prof. Jindřich Bastař 

„Není bez zajímavosti výklad Ševčíkův, vztahující se k tomu, jak přišel na svoji methodu. 

1. Vyučovací osnova založena jest na systému půltónovém, oproti dřívějšímu 

stupnicovému. 

2. Držení levé ruky změnil úplně. Loket jeho methodou drží se úplně pod nástrojem, 

takže prsty levé ruky mají v poměru k hmatníku přirozenější dispozici. 

3. Kardinální změnu učinil и palce levé ruky, že jej posunul skoro pod krk houslí hned 

od první polohy, čímž docílil značné přednosti, pro neodvislost prstů do všech 

vyšších poloh docílil úplné bezpečnosti hry vícehlasé. 

4. U ruky pravé ustálil pravidlo držení smyčce pro palec a přeměnil držení článků prstů 

ku poměru palce. Loket и pravé ruky uvolnil naprosto ku poměru strun, čímž získal 

na kráse tónů. 

52 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. 4. vyd. Praha : SNKLU, 1956. 
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Škola je pokládána za nejlepší houslovou methodu. Zavedena byla na konzervatořích: 

v Lipsku, Hamburku, Berlíně, Paříži, Londýně, Novém Yorku atd."53 

Většina Ševčíkových poznatků v této oblasti přinesla nový pohled na houslovou 

metodiku tehdejší doby. V současné době se к otázkám techniky hry přistupuje jiným 

způsobem. Celkově můžeme shrnout, že Ševčík popisuje veškeré podrobnosti houslové 

hry převážně jako jevy statické (viz kap. 4.1.1.). Nacházíme zde tedy přesný popis, jaká 

má být přesná pozice rukou, jednotlivých prstů, atd. Současná metodika popisuje hru na 

housle jako jev dynamický. Pozice jednotlivých částí ruky se během hry mění podle 

charakteru a technických aspektů hraného díla. V současnosti popisujeme jejich pozici, 

úlohu a aktivitu, jak se mění v daném okamžiku při hraní. 

Ševčík zadával svým žákům především virtuózni skladby. 

Jak je patrné (viz kap. 2), Ševčík vyžadoval po svých žácích dokonalé technické 

zvládnutí veškeré látky. Tomuto cíli přizpůsobil nejen obsah svých cvičení, ale také výběr 

houslového repertoáru. Z absolventských koncertů Jana Kubelíka a Jaroslava Kociana 

vyplývá, že Ševčík měl v oblibě Paganiniho Koncert D dur, který velice dobře znal a 

mnohokrát jej také interpretoval. Dalším oblíbeným dílem byly Ševčíkovy České tance op. 

10, jimž se nevyhnul žádný jeho žák. Následovaly koncerty Pierra Roda a Henryho 

Vieuxtempse. Studenti samozřejmě hráli také koncerty Ludwiga van Beethovena a 

Johanese Brahmse, v popředí ovšem byly virtuózni skladby. Nenacházíme zmínky o 

zařazení koncertů tehdejších moderních skladatelů. Ševčík pravděpodobně nestudoval se 

svými žáky díla Sergeje Prokofjeva, Igora Stravinského, Maurice Ravela a dalších 

skladatelů toho období. 

53 BASTAŘ, Jindřich. Otakar Ševčík : zakladatel "Ševčíkovy koleje při státní konzervatoři hudby v Praze". 

Praha : Ševčíková kolej v Praze, 1934. str. 8. 
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Otakar Ševčík odpojil výrazovou a technickou složku. 

Zájem o virtuozitu v nejčistší podobě je patrný také u Ševčíkových materiálů. Jejich 

nesporná výhoda byla, že poskytly studentovi základní technickou výbavu. Obsahují 

prakticky veškerá cvičení zaměřená na techniku pravé i levé ruky. Ševčík se v nich ale 

vyhnul jakékoli zmínce o výrazu a s tím i související hudební představě. Je otázka, zda 

Ševčík výrazovou stránku vynechal a při výuce se mnoho výrazu nevěnoval. Mohl být toho 

názoru, že výrazová stránka je vnitřní věcí interpreta a že cestu к ní buď najde nebo 

nenajde sám, ale nelze mu ji předat. Druhá možnost je, že se výrazovou stránkou žákovy 

práce zabýval, ale že ji nezahrnoval do svých notových materiálů, orientovaných 

к technické virtuozitě. Existující literatura tuto otázku nerozřešila. 

S touto problematikou souvisí i tehdejší základní požadavky na tvorbu tónu. Ševčík 

preferoval měkký sladký tón. Ten se dle jeho názoru tvořil smyčcem mírně skloněným ke 

hmatníku (viz кар. 4.1.1.). Můžeme tedy předpokládat, že charakter zvuku Ševčíkových 

žáků se podstatně odlišoval od tónu jiných významných interpretů té doby. Výrazný rozdíl 

můžeme sledovat např. při poslechu nahrávek Jana Kubelíka, Eugena Ysaye a Fritze 

Kreislera. Podstatný rozdíl ve zvuku je patrný nejen v oblasti práce pravé ruky, ale také při 

porovnání vibráta těchto umělců. 

Shrňme tedy stručně přednosti a nedostatky Ševčíkovy metody: 

Přednosti: 

• vybavení žáka potřebnou technikou 

• naučení žáka koncentrované a cílevědomé práci 

• ucelený systém technického zdokonalování 

Nedostatky: 

• rozpojení výrazu a techniky 

• nedostatečné zapojení hudební představy a její realizace 

malý důraz na tvorbu tónu (vibaráto, nasazení smyčce, atd...) 



• repertoárová zaměřenost na virtuózni skladby 

• časová neekonomičnost práce 
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5.2. Dílo Otakara Ševčíka v současnosti 

Otakar Ševčík jako jeden z prvních pedagogů přinesl kompletní a systematické dílo 

zabývající se houslovou hrou. Jeho celé dílo obsahuje 26 opusů, z nichž některé jsou 

rozděleny do mnoha sešitů. Po bližším prostudování můžeme konstatovat, že některé 

materiály jsou v současnosti velmi obtížně použitelné. Realizuje se v nich do důsledku 

Ševčíková metoda, kdy jsou např. jednotlivé takty skladeb procvičovány na 

několikastránkových cvičeních.54 Ve výsledku by žák musel nacvičit desítky strarj ještě než 

zahraje první takty koncertu. Těžko říct, zda-li Ševčík tvořil tyto opusy z přesvědčení o 

účinnosti své metody, nebo hrál roli finanční přínos z prodeje těchto opusů. 

Ševčík ovšem napsal materiály, které po aplikaci moderních přístupů mohou 

obohatit houslovou pedagogiku také v současnosti. Ukazuje se, že kvalitní opusy se 

v oblasti metodiky etablovaly přirozeným výběrem. Sami učitelé přišli na to, která cvičení 

jsou vhodná pro použití v dnešních podmínkách. Po prostudování celého Ševčíková díla 

s nimi můžeme do značné míry souhlasit. 

Mezi nejznámější patří opus 3 55 (viz kap. 4.3.), který obsahuje 40 smykových 

variací na procvičování pravé ruky. Každá z nich je opatřena podrobným popisem, který 

podle značek přesně vystihuje charakter daného smyku. Každá variace se věnuje jednomu 

vybranému problému. Variace jsou seřazeny převážně podle obtížnosti. Dílo je vhodné 

především proto, že shrnuje veškerou problematiku techniky pravé ruky. Pedagog tento 

opus může použít mj. к diagnostice nedostatků a následně vybrat repertoár na jejich 

odstranění. 

Další významný materiál je opus 9 56 (viz kap. 4.7.), který obsahuje základní 

dvojhmatová cvičení. Jsou zde podle obtížnosti seřazena cvičení na všechny druhy 

intervalů včetně decim. Cvičení jednotlivých intervalů se střídají a jsou s dle 

54 op. 17-21 Zevrubné studie jednotlivých taktů koncertů 

55 ŠEVČÍK, Otakar. 40 variací opus 3. Bosworth a spol. ,(bez data vydání). 

56 ŠEVČÍK, Otakar. Průprava ke cvičení dvojhmatů opus 9. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1971. 
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obtížnosti. V tomto sešitě nejsou úlohy na prstokladové oktávy, které je možno 

procvičovat pouhou změnou prstokladu na cvičeních s oktávami přirozenými. 

Mezi kvalitní didaktický materiál můžeme zařadit také některá cvičení z opusu 1 5 7 

(viz kap. 4.4.). Jsou zde obsaženy především úlohy na komplexní rozvíjení techniky levé 

ruky. V opusu jsou cvičení na zběhlost prstů, dvojhmatová cvičení i úlohy na 

zdokonalování akordické hry. Některá se ve značné míře opakují. Proto je vhodné, aby je 

pedagog nenechával hrát všechna a vybíral je individuálně pro každého žáka. 

Ostatní díla Otakara Ševčíka obsahují mnoho dalších cvičení, která může pedagog 

také použít. Je podstatné, aby je zadával žákovi cíleně к procvičování určitého problému. 

Není tedy žádoucí ani účelné přehrávat je celá bez předchozího pedagogického záměru. 

Kapitola 4 uvádí typické rysy nejdůležitějších opusů a může tak volbu pedagoga usnadnit. 

Je třeba podotknout, že veškeré vybrané materiály je nutno hrát s použitím moderních 

přístupů, které jsou obsaženy v současné metodické literatuře. Není tedy vhodné držet se 

pokynů autora obsažených v opusu 6 (viz кар. 4.1.), které jsou v současnosti do značné 

míry překonané. 

57 ŠEVČÍK, Otakar. Škola houslové techniky opus 1 sešit 1- 4.11. vyd. Praha : Supraphon, 1986. 43 s. 
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5.3. Osobnost Otakara Ševčíka 

Doposud jsme se zabývali hlavně mistrovým dílem. К dobrému pochopení jeho 

metody je nutné jej pochopit i jako člověka. Hlavní zdroj informací nám poskytly 

především vzpomínky žáků (viz kap. 2). 

Ševčík byl přísný učitel, který lpěl na dokonalé neomylné technice. Ze vzpomínek 

Josefa Muziky vyplývá, že většina Ševčíkových žáků cvičila více než osm hodin denně. 

Mechanická technika, kterou bylo možno získat, byla pro něj samozřejmým požadavkem. 

Tímto výcvikem procházel v Ševčíkově třídě každý žák. Nejprve každý podstoupil výcvik 

pravé i levé ruky podle Ševčíkových opusů (Op. 1 Škola houslové techniky, Op. 2 Škola 

smyčcové techniky), na kterých se zdokonaloval technicky. V posledních letech studia 

pak Ševčík usiloval, aby žák získal co nejširší repertoár. 

Ze vzpomínek Jaroslava Kociana vyplývá, že Ševčík byl do značné míry uzavřený 

asketický člověk. Neměl příliš smysl pro humor, jeho vztah к žákům byl velmi uměřený. 

Jisté je, že jeho charizma vzbuzovalo u žáků velkou autoritu, což se projevovalo především 

v motivaci ke cvičení. V určitých fázích žákova vývoje nechal Ševčík pracovat studenta 

samostatně s odůvodněním, aby se naučil samostatnému cvičení. Tento přístup mohl být 

od Ševčíka záměrný, mohl být ale také důsledkem pracovního vytížení pedagoga, které se 

u něj projevilo snížením pracovního nasazení na jednotlivých lekcích. 

Mistr byl také úspěšný podnikatel, zejména ve svém jednání s nakladateli. Ševčík 

vydal u známých nakladatelů mnoho děl, která se dobře prodávala. Byl proto podezříván, 

že psal také pro zisk. Lze předpokládat, že jako každý člověk byl podvědomě ovlivněn 

snahou být úspěšný i po hmotné stránce, jak ukazuje citát z jeho dopisu nakladateli: 

„Roku 1887 došel mne dotaz od dvou mých komisionářů, zdali bych nebyl ochoten právo 

nakladatelské jim prodati. Žádal jsem 3000 marek, ale cena ta zdála se jim příliš vysokou, 

alespoň na mé štěstí neuznali za vhodno mně odpověděti. Za 12 let nabízeli mi marně 

20.000 marek."58 

58 ŠEVČÍK, Otakar. Feuilleton. Dalibor : Hudební listy. 4.1.1902, roč. 24, č. 2 
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Tato snaha však zdaleka neznamenala omezení zájmu o druhé, ba naopak. 

Z příkladů vidíme (viz kap 3.3.), že mistr upravoval svůj honorář podle finančních možností 

a nadání žáka. V závěru života také odkázal celé své jmění ve prospěch Ševčíkovy koleje, 

která měla podporovat nadané studenty Pražské konzervatoře. Tento mecenášský přístup 

pravděpodobně vychází z období, kdy byl sám finančně podporován na Pražské 

konzervatoři (viz kap. 2). Dnes považujeme princip „každý má mít přístup ke vzdělání" buď 

za správný nebo alespoň diskutovatelný. VŠevčíkově době z hlediska soukromého 

pedagoga byl něčím neobvyklým. 

V každém případě se zdá, že Ševčíková osobnost i pedagogická práce byly ve 

vzájemném souladu a vytvářely tak výborné podmínky pro výchovu úspěšných houslistů a 

pedagogů. 
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6. Závěr 

Otakar Ševčík ovlivnil pedagogiku houslové hry zavedením racionálního přístupu 

к nacvičování techniky, zejména neobvykle rozsáhlým notovým materiálem. Úkolem 

dnešního pedagoga je z tohoto materiálu vybírat látku podle charakteristiky a pokročilosti 

žáka. Diplomová práce proto rozebírá a komentuje nejvýznamnější Ševčíková díla. 

Úspěšný proces výuky bude vždy vyžadovat, aby se pedagog s dílem alespoň částečně 

seznámil. Nevíme přesně, jak Ševčík učil přednesu a na dnešním pedagogovi je najít 

vhodný způsob, jak tuto složku při výuce rozvíjet. 

Diplomová práce dále shrnuje dílo jako celek, popisuje základní charakteristiky 

Ševčíkovy metody a vystihuje Ševčíka jako člověka podle jeho životopisu i vzpomínek 

žáků. Pracovitost, pečlivost, vytrvalost, obchodní nadání, sociální cítění jsou hlavní 

charakteristiky Ševčíkovy osobnosti. Práce shrnuje nejen využití Ševčíková díla pro 

specifické součásti výuky, ale i jeho vliv na pedagogiku houslové hry ve světě a zejména u 

nás. Ukazuje se, že dopad Ševčíkových pedagogických myšlenek zasahuje až do 

současnosti a ovlivňuje tak dnešní pedagogické přístupy především v Čechách. Rozsah 

původně doporučovaného opakování při cvičení má dnes význam pouze historický, ale 

zásadní přístup Otakara Ševčíka se stal trvalou součástí houslové pedagogiky. 
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8. Přílohy 

8.1. Příloha 1 - přehled životních d a t 5 9 

1852 - 22. 3. Otakar Ševčík narozen v Horažďovicích 

1857 - začíná se učit zpěvu 

1859 - začíná se učit na housle 

1861 - první veřejné vystoupení v Horažďovicích 

1862 - vstup na Akademické gymnázium v Praze 

1865 - první tiskem doložené vystoupení v Horažďovicích 

1866 - přijat na Pražskou konzervatoř do druhého ročníku (prof. Antonín Sitt) 

- umírá otec Otakara Ševčíka 

1867 - přestup do třídy profesora Antonína Bennewitze 

1868 - setkání s českým houslovým virtuózem Ferdinandem Laubem 

1870 - absolutorium Pražské konzervatoře Houslovým koncertem D dur L. van 

Beethovena 

1870 - 1 8 7 3 - koncertním mistrem Mozartea v Salzburgu 

1872 - první samostatný koncert v Praze 

1873 - samostatné koncerty ve Vídni 

1873 - (duben - červen) - koncertním mistrem orchestru Prozatímního divadla v Praze 

pod vedením Bedřicha Smetany 

1873 - 1874 - koncertním mistrem Komické opery ve Vídni 

1874 - koncerty v Čechách, ve Wroclawi, odchod do Charkova a do Moskvy, koncerty 

v Rusku 

59 MOJŽÍŠ, Vojtěch. Otakar Ševčík a česká houslová škola : katalog výstavy. Praha : Národní muzeum, 2004. 
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1875- 1892 učitelem Kyjevského hudebního učiliště 

1877 - začíná formulovat svoji Školu houslové techniky 

1881 - Škola houslové techniky op. 1 vychází tiskem ve vlastním nákladu 

-koncerty po Čechách na podporu Národního divadla 

1883 - vážná operace oka 

1887 - udělení řádu sv. Stanislava a nabídka ředitelského místa v Kyjevě 

1892 - dokončuje školu smyčcové techniky op.2 

- náhlý odchod z Kyjeva do vlasti 

1892 - 1903 - profesorem na Pražské konzervatoři 

- d o své třídy přijímá Jana Kubelíka 

1893 - oficiální sólové vystoupení na koncertě konzervatoře v Praze 

1894 - operativní odstranění nemocného levého oka 

1897 - ze Ševčíkovy třídy vycházejí první absolventi - Bohuslav Lhotský, Štěpán Suchý a 

další 

1898 - Ševčíkovo a Kubelíkovo vystoupení na výstavě architektury a inženýrství v Praze 

-absolutorium Jana Kubelíka 

1900 - začátek Ševčíkovy spolupráce s londýnským nakladatelstvím Bosworth 

1901- jmenován přednostou houslového oddělení Pražské konzervatoře 

-absolutorium Jaroslava Kociána a Marie Heritesové 

1902 - absolutorium Mary Hall 

1903 - odchod z profesorského sboru Pražské konzervatoře 

-založení letních interpretačních kurzů pro soukromé žáky v Prachaticích 

1904 - mimořádně úspěšný koncert 74 pražských žáků Ševčíkovy cizinecké kolonie 

v Rudolfinu 

- založení Ševčíková kvarteta ve Varšavě 
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1906 - nepřátelské výpady tisku vůči Otakaru Ševčíkovi a jeho houslové škole 

1907 - odchod Ševčíkovy školy z Prachatic do Písku 

-operace štítné žlázy ve Švýcarsku 

1909 - 1 9 1 8 - výuka na Akademii pro hudbu a výtvarné umění ve Vídni 

1911 - úspěšná cesta Otakara Ševčíka a jeho šesti vídeňských žáků do Londýna 

1918-jmenován čestným členem profesorského sboru Pražské konzervatoře 

1919-jmenován smluvním profesorem Mistrovské školy pražské konzervatoře 

-odchod z Pražské konzervatoře 

1921 - první pedagogická cesta do USA - Ithaca 

1922 - slavnostní koncert ve Smetanově síni Obecního domu к 70. narozeninám Otakara 

Ševčíka 

1923-druhá pedagogická cesta do USA-Chicago, New York 

1926 - odhalení pamětní desky na rodném domě v Horažďovicích 

1926 - vážný záchvat mrtvice 

1927 - slavnostní koncert v Písku к příležitosti 75. narozenin Otakara Ševčíka 

1929 - tiskem vychází Škola houslového přednesu na podkladě melodickém 

1929 a 1930-výuka na letních vysokoškolských hudebních kurzech v Mondsee 

1931 - třetí pedagogická cesta do USA - Boston, New York 

1932 - oslavy 80. narozenin a odhalení pamětní desky v Písku 

1933 - pedagogická cesta do Anglie - T h e Guildhall School of Music London 

1934 - Otakar Ševčík zakládá nadační „Ševčíkovu kolej" a sepisuje závěť 

1934 - 1 8 . 1 . ve věku 82 let Otakar Ševčík v Písku umírá 
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8.2. Příloha 2 - přehled díla 60 

Op. 1 Škola houslové techniky I. díl - 1. Poloha, II. díl - 2. až 7. Poloha, III. díl -

kombinace spojováním různých poloh, IV. díl - studie dvojhmatové (vlastním 

nákladem 1881) 

Op. 2 Škola smyčcové techniky 6 sešitů, 4000 smyků (vlastním nákladem 1895) 

Op. 3 40 variací doplněk op. 2 (vlasním nákladem 1885) 

Op. 4 Rozpínání prstů 

Op. 5 Průprava к 24 Caprices Donta, op. 45 (Bosworth 1904) 

Op. 6 Houslová škola pro začátečníky 7 sešitů (Bosworth 1904) 

Op. 7 Průprava ke cvičení trylků 1. sešit - v 1 poloze, 2. sešit v 2.-6. poloze (Bosworth 

1901) 

Op. 8 Výměny poloh a průprava ke cvičení stupnic ve třech oktávách (vlastní náklad 

1895) 

Op. 9 Průprava ke cvičení dvojhmatů (Bosworth 1901) 

Op. 10 České tance 

Op. 11 Škola intonace a levé i pravé ruky současně 17 svazků (Harms New York 1922) 

Op. 12 Virtuózni škola - Dvojhmatová škola 

Op. 13 Virtuózni škola - Škola arpeggií a modulací 

Op. 14 Virtuózni škola - Škola akordická 

Op. 15 Virtuózni škola - Škola flažoletu a pizzicata 

Op. 16 Škola houslového přednesu na podkladě melodickém I. díl - Úvod do sólové hry, II. 

díl Úvod do hry virtuózni (Pazdírek 1929 -1932) 

Op. 17 Zevrubné analytické studie jednotlivých taktů (taktových skupin) koncertu 

Wieniavského d moll 

Op. 18 Zevrubné analytické studie jednotlivých taktů (taktových skupin) koncertu 

Brahmse D dur 

60 MOJŽÍŠ, Vojtěch. Otakar Ševčík a česká houslová škola : katalog výstavy. Praha : Národní muzeum, 2004. 
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Op. 19 Zevrubné analytické studie jednotlivých taktů (taktových skupin) koncertu 

Čajkovského D dur 

Op. 20 Zevrubné analytické studie jednotlivých taktů (taktových skupin) koncertu 

Paganiniho D dur 

Op. 21 Zevrubné analytické studie jednotlivých taktů (taktových skupin) koncertu 

Mendelssohna e moll 

Op. 22 Výměna poloh v jednoduchých hmatech a dvojhmatech 

Op. 23 Chromatika ve všech polohách 

Op. 24 Pizzicato levé ruky se současným areo pravé ruky 

OP. 25 Studie к Joachimově kadenci к Brahmsovu koncertu (Simrock 1929) 

OP. 26 Analytické studie ke Kreutzerovým Caprices 4 sešity (Pazdírek 1932 - 33) 

sine op. Analytické studie ke Dvořákovu koncertu a moll op. 53 
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8.3. Příloha 3 - znázornění soustavy půltónové6 1 

P ú l t ó n od l .k 2. p r s t u , 
o s t a t n í m i p r s t y oelé t ó n y : 
««p 
Ca ' A •—> •—• • • 

l а * » 8 * . о * t j j 

P ú l t ó n y od p r á z d n e k l . a o d S . k 4 . p r s t u Struny: 
O D A E 

" E struna Ä ^ 
Stupnice s týmž půltónem: 

Áfdur C dur 

Stupnice: 
В (tur-

In te rva ly 3 . a 4 .prs tem: In te rva ly l . a 2 .p rs tem 

Spojování p ů l t ó n ů : od l . k 2 . a od 2 . - 3 . p r s t u 
Chromat ický pos tup 2 .p r s tu na jedné e t runé : Pú l tón od 2 . к 3. p r s t u : 

o i S T * o i a""»1 * o < S"? 4 

Stupnice s t ýmž půltónem: 
O dur D dur Chrom.postup 2 .prs tu s t ř ídavě nadvou strunáoh: 

Stupnice s týmiž půl tóny: 
O dur stupnice v celém гохааЛи /.polohy Intervaly 2 . a 3. prs tem: 

Spo jován í pů l tónů : 0-1 . ,1 . -2 . a od 2 . - 3 . p r s t u 
Chromatický postup l . a 2 . p r s t u : 

«oÍÚIämX»1 1 П Г 5 П М P i 

P ú l t ó n od p r á z d n e s t r u n y k l .prs tu ; 

c r -7„ . . c—. r—. 

Chrom, postup l .prs tu stř ídavé nadvou strunách: Stupnice s týmž půl tónem 
C dur У dur 

In te rva ly od p rázdné (neb 4.pretu) к l .prs tu; 

P ú l t ó n od 8. к 4 . p r s t u : Spojováni půl tónů: 0 -1 . , 1.-2., 2.-3. a od 3. к 4 . p r s tu 
Chromatická s tupnice: 

ŽÄ 
Л moll 

l ^ i ' H ' ^ L 

61 ŠEVČÍK, Otakar. Mistrovská díla houslová opus 6 sešit 1. 4. vyd. Praha : SNKLHU, 1956. str. 2. 
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8.4. Příloha 4 - přehled Ševčíková díla podle stupně obtížnosti62 

Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III Stupeň IV. 

Op. 6. ŠKOLA P R O ZA-
ČATEČNÍKY aeï . 1 ,—6. op. 6- aeS. 5.—7€ 

op. 1. II O U S L O V Ä 
TECHNIKA dil I . ï . 1. 
až 24, 27 ; díl I I . 8. 1. 
a ï S., 12 .—16. , 21,— 25., 
30, 31, »5, 36, 39. 

op. 1. Dokončení I . dílu, 
dli I I . , dil III. č. 1. 4 . ар. 2. ŠKOLA SMYČ-

COVÉ TECHNIKY aeí . 
1. i . 1 . — 4 . 

op. 2 . se i . 1. Z. 5. 

op. 1. II O U S L O V Ä 
TECHNIKA dil I . ï . 1. 
až 24, 27 ; díl I I . 8. 1. 
a ï S., 12 .—16. , 21,— 25., 
30, 31, »5, 36, 39. 

op. 1. Dokončení I . dílu, 
dli I I . , dil III. č. 1. 4 . 

op. 7. STUDIE TRYLKÚ 
seff. 1 . S. 1 .—5. op. 7. seS. 1. Ï . 6 .—12. 

op. 2. S M Y Č C O V Á 
TECHNIKA. Dokončení 
se i . 1 . , ее!. 3. 

op. 2. seS. 2. seg, 4 . 

к op. 6. DOPLNĚK : Kni-
ha melodii, ï . 1 .—19. 

к op. 6. D O P L N Ě K ; 
Kniha melodii ï . 20 ,—31. op. 3, 40 variací. op. 3. Dokončení. 

op. 11. ŠKOLA INTO-
NACE odd. I .—II I . op. 11. odd. IV.—VII. 

op. 7. STUDIE TRYLKÚ. 
Dokončení se5. 1. seg. 2. op. 7. seS. 2. 

к op. 11. D O P L N Ě K : 
(1 к op. 6 . ) A. Kappels-
bergev — rev. O. Ševčík 
sei . 1 . - 4 . . í . 1 . I I S . 

op. 8. VÝMĚNA POLOH op. 8 . Dokončení. 

к op. 11. D O P L N Ě K : 
(1 к op. 6 . ) A. Kappels-
bergev — rev. O. Ševčík 
sei . 1 . - 4 . . í . 1 . I I S . 

к op. 11. D O P L N Ě K : 
( i к op. 6) „ČESKÉ ME-
LODIE" 

op. 9. P R Ů P R A V A 
KU DVOJHMATŮM. op. 9 . Dokončení. к op. 11. D O P L N Ě K : 

(1 к op. 6 . ) A. Kappels-
bergev — rev. O. Ševčík 
sei . 1 . - 4 . . í . 1 . I I S . 

1 .—7. pol. (» 2 houslemi). 
Úvodní poznámky o ví-
b ra tu a pledneau. 

op. 11. VIII .—XI. op. 11. XII .—XIV. 

к op. 11. D O P L N Ě K : 
(1 к op. 6 . ) A. Kappels-
bergev — rev. O. Ševčík 
sei . 1 . - 4 . . í . 1 . I I S . 

ROZBOR KREUTZERO-
VÝCH ETUD op. 26, 
I . — II. 

pokračováni. 

op . 16 . | I . Škola před-
nesu. 

1. RODE : Melodie. 
Koncert ï . 6 . | I . Smyky 
v pohybu osminovém. 

2. RODE : Úvod к 
Rondu Koncert Z. 6 . | I I I . 
Smyky v osminách v */ 
taktu. " 

3. FIORILLO : Andan. 
te, Etudo Ï . 13. Výmčna 
poloh v rflzné formě. 

4. W I E N I A W S K I : 
W a r l a m o f f : Romance z 
»Upomínky na Moskvu". 
Smyky v pohybu triolo-
v ím. 

5. ŠEVČÍK ; Andante 
па G s t runí op. 10.15. 
Studie па Н«!"""*̂  
rytmus J . J J 

6. LECLAIR : Saraban-
da. Uvedení do taktu *j 
Smyky v legatu, mar- 1 

telé a staooatu. 

op. 16 . | I . 
7 . P A G A N I N I : Tema 

г „Non più mesto". Leh-
kost při zvedání a nasa-
zování smyčce nahoru. 

8. MENDELSSOHN : 
Melodie v G, Koncert 
e-moll, I . Tvoření a od-
stiňováni tónu. 

9 . R O D E ; Adagio, 
Koncert č. 7. Studie na 
G » trunï . 

10. RUST : Gigoa. 
Smyk s p i e c t o . 

11. BEETHOVEN: Me. 
lodie v g.moll, Koncert 
D| I I I . Rytmickí cvičení 
v taktu 

12. RODE ; Adagio 
Koncert 2. 6. Dlouze ta-
ïené i ostře odrážení t6ny 
s t ř ídaví . 

13. WIENIAWSKI : 
Thème original z op. 15. 

14. ŠEVČÍK ; Úvod do 
přirozených a umělých 
flageoletA. 

op. 16 . | I . 
15. SPOHR : Úvod к 

1. včtč Koncertu č. 2 . 
16. ERNST : Zpčvní 

scéna A-dur, Konoert 
fia-moll, 

17. R O D E : Úvod a 
melodie, Koncert č. 7 . |UI . 

Studie na 
rytmus J 

18. MOLIQUE : Meló-
dia F-dur, Koncert č. 5 . | I . 
Smyky s doprovodem 2. 
houslí. 

19. B E E T H O V E N s 
Tema z ronda houslového 

Koncertu D. 
20. SPOHR ; Pochodo-

vá scéna z Koncertu 8 . | I U . 
21. V I O T T I : Melodie 

s dvojhmatovou pasaážl. 
Koncer t č. 1 8 . | l . 

22. W I E N I A W S K I : 
Cantabile A-dur. Kon-
cert č. I . | I . 
Rytmická cvičeni v trio-
lách. 

op . 16 . | I . Škola před-
nesu. 

1. RODE : Melodie. 
Koncert ï . 6 . | I . Smyky 
v pohybu osminovém. 

2. RODE : Úvod к 
Rondu Koncert Z. 6 . | I I I . 
Smyky v osminách v */ 
taktu. " 

3. FIORILLO : Andan. 
te, Etudo Ï . 13. Výmčna 
poloh v rflzné formě. 

4. W I E N I A W S K I : 
W a r l a m o f f : Romance z 
»Upomínky na Moskvu". 
Smyky v pohybu triolo-
v ím. 

5. ŠEVČÍK ; Andante 
па G s t runí op. 10.15. 
Studie па Н«!"""*̂  
rytmus J . J J 

6. LECLAIR : Saraban-
da. Uvedení do taktu *j 
Smyky v legatu, mar- 1 

telé a staooatu. 

62 NOPP, Viktor. Profesor Otakar Ševčík: Život a dílo. Brno: Pazdírkovo hudební nakladatelství, 1948. 

str. 128 -129. 
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Stupeň V. Stupeň VI. Stupeň VIL Stupeň VIII. 

op. 1., dli III . č. 5.—10; 
dli IV. č. 1.. 4 , 5, 10, 
21, 32. 

op. 1. , dli III. Dokon-
čeni dil IV. VýbČr. 

op. 1., dil IV, Dokončeni a opakováni. 

op. 2. sei. S. op. 2., seï. S., б. op. 2, ec5. 6. Dokončeni a opakování. 

op, 3. Výběr a opakováni. 

op. 7. Výbčr а opakováni. 

op. 7. Výbčr а opakováni. 

op. 11. Výbčr a opako-
vání. 

pokrajování. pokračování. 
1 
! 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 16.)I. 
33. ŠEVČÍK : Téma 

v oktávách op. 10. |4 . Prů-
prava k sautilé aglissandu. 
PAGANINI: VedlejSÍ včta 
z Koncertu č. 2 . | I . 

34. BÉRIOT: Adagio 
z Koncertu č. 7. fietč-
zový tryh-.k. 
LAUB : Melodio n oktá-
vy z Polonaisy vc virtu-
oeni formS. 

35. TARTINI : Largo 
а Allegro z g-mol Sonáty. 
Dvojhmaty a obratnou 
smyčce. 

36. BÉRIOT : Air va-
rié č. 1, Dvojhmaty a a-
kordy ve virtuosní formě. 

87. RUST : Gigna pro 
sólo housle. Pizzicato le-
vé ruky. 
RUST : Couronte. Obrat-
nost smyčce v přechodu 
přes 2 a 3 struny. 

38. SPOHR : Larghetto 
ve dvojhmatech. Tertiové 
dvojhmaty ve virtuosní 
lormS. 

39. V I E U X T E M P S : 
Andante eostcnuto z Kon-
certu 6. 2. Obratnost smyč-
ce. 

op. 16 . |H. 
40. W I E N I A W S K I : 

Scherzo Tarantella. 
42. E R N S T : Uherské 

malodie. 
43. BAZZINI: Rej 

skřítků. 

op. 16. | I I . 
45. PAGANINI: Moj-

Ш fantasie sul G. 
45. PAGANINI : Rej 

skřítků. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 16.)I. 
33. ŠEVČÍK : Téma 

v oktávách op. 10. |4 . Prů-
prava k sautilé aglissandu. 
PAGANINI: VedlejSÍ včta 
z Koncertu č. 2 . | I . 

34. BÉRIOT: Adagio 
z Koncertu č. 7. fietč-
zový tryh-.k. 
LAUB : Melodio n oktá-
vy z Polonaisy vc virtu-
oeni formS. 

35. TARTINI : Largo 
а Allegro z g-mol Sonáty. 
Dvojhmaty a obratnou 
smyčce. 

36. BÉRIOT : Air va-
rié č. 1, Dvojhmaty a a-
kordy ve virtuosní formě. 

87. RUST : Gigna pro 
sólo housle. Pizzicato le-
vé ruky. 
RUST : Couronte. Obrat-
nost smyčce v přechodu 
přes 2 a 3 struny. 

38. SPOHR : Larghetto 
ve dvojhmatech. Tertiové 
dvojhmaty ve virtuosní 
lormS. 

39. V I E U X T E M P S : 
Andante eostcnuto z Kon-
certu 6. 2. Obratnost smyč-
ce. 

op. 16 . |H. 
40. W I E N I A W S K I : 

Scherzo Tarantella. 
42. E R N S T : Uherské 

malodie. 
43. BAZZINI: Rej 

skřítků. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 16.)I. 
33. ŠEVČÍK : Téma 

v oktávách op. 10. |4 . Prů-
prava k sautilé aglissandu. 
PAGANINI: VedlejSÍ včta 
z Koncertu č. 2 . | I . 

34. BÉRIOT: Adagio 
z Koncertu č. 7. fietč-
zový tryh-.k. 
LAUB : Melodio n oktá-
vy z Polonaisy vc virtu-
oeni formS. 

35. TARTINI : Largo 
а Allegro z g-mol Sonáty. 
Dvojhmaty a obratnou 
smyčce. 

36. BÉRIOT : Air va-
rié č. 1, Dvojhmaty a a-
kordy ve virtuosní formě. 

87. RUST : Gigna pro 
sólo housle. Pizzicato le-
vé ruky. 
RUST : Couronte. Obrat-
nost smyčce v přechodu 
přes 2 a 3 struny. 

38. SPOHR : Larghetto 
ve dvojhmatech. Tertiové 
dvojhmaty ve virtuosní 
lormS. 

39. V I E U X T E M P S : 
Andante eostcnuto z Kon-
certu 6. 2. Obratnost smyč-
ce. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 16.)I. 
33. ŠEVČÍK : Téma 

v oktávách op. 10. |4 . Prů-
prava k sautilé aglissandu. 
PAGANINI: VedlejSÍ včta 
z Koncertu č. 2 . | I . 

34. BÉRIOT: Adagio 
z Koncertu č. 7. fietč-
zový tryh-.k. 
LAUB : Melodio n oktá-
vy z Polonaisy vc virtu-
oeni formS. 

35. TARTINI : Largo 
а Allegro z g-mol Sonáty. 
Dvojhmaty a obratnou 
smyčce. 

36. BÉRIOT : Air va-
rié č. 1, Dvojhmaty a a-
kordy ve virtuosní formě. 

87. RUST : Gigna pro 
sólo housle. Pizzicato le-
vé ruky. 
RUST : Couronte. Obrat-
nost smyčce v přechodu 
přes 2 a 3 struny. 

38. SPOHR : Larghetto 
ve dvojhmatech. Tertiové 
dvojhmaty ve virtuosní 
lormS. 

39. V I E U X T E M P S : 
Andante eostcnuto z Kon-
certu 6. 2. Obratnost smyč-
ce. 

og. 19. ČAJKOVSKÍ: 
Koncertní studie ku Kon-
certu D-dur op. 35. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 16.)I. 
33. ŠEVČÍK : Téma 

v oktávách op. 10. |4 . Prů-
prava k sautilé aglissandu. 
PAGANINI: VedlejSÍ včta 
z Koncertu č. 2 . | I . 

34. BÉRIOT: Adagio 
z Koncertu č. 7. fietč-
zový tryh-.k. 
LAUB : Melodio n oktá-
vy z Polonaisy vc virtu-
oeni formS. 

35. TARTINI : Largo 
а Allegro z g-mol Sonáty. 
Dvojhmaty a obratnou 
smyčce. 

36. BÉRIOT : Air va-
rié č. 1, Dvojhmaty a a-
kordy ve virtuosní formě. 

87. RUST : Gigna pro 
sólo housle. Pizzicato le-
vé ruky. 
RUST : Couronte. Obrat-
nost smyčce v přechodu 
přes 2 a 3 struny. 

38. SPOHR : Larghetto 
ve dvojhmatech. Tertiové 
dvojhmaty ve virtuosní 
lormS. 

39. V I E U X T E M P S : 
Andante eostcnuto z Kon-
certu 6. 2. Obratnost smyč-
ce. 

op. 17. WIENIAWSKI: 
Koncertní studie ku Kon-
certu d-mol op. 22. 

op. 20. PAGANINI : 
Koncertní studie ku Kon-
certu D-dnr op. 6. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 17. WIENIAWSKI: 
Koncertní studie ku Kon-
certu d-mol op. 22. 

op. 20. PAGANINI : 
Koncertní studie ku Kon-
certu D-dnr op. 6. 

op. 16.(1. 
23. VIEUXTEMPS Î 

Terna z fantasie anpassio-
naty. „MSkkost tónu". 

24. PAGANINI « Tema 
z „I . Palpiti". Studie 
odstiňováni. 

25. VIOTTI : Rondo 
g dvojhmutovou pussáíi. 
Koncert í . 2fi. 

26- WIĽN1AWSKI: Те-
ша z ruského karnevalu. 

27. MOL1QUE: Rico-
chet. Scéna z Koncertu 
č. 5]III. 

20. ERNST : Andante 
z „Uherských melodii". 
Zevrubná cvičeni tónová". 

29. WIENIAWSKI: 
Melodie 8 oktávami z Kon-
certu 2. 1 | Ш , 

30. PAGANINI : 7 va-
riací к benátského karne-
valu. Rytmické studie, 
op. 16. | II , 

31. VIEUXTEMPS: Se-
reuada A-dur na С s t runí , 
Koncert Ï . 1 . | I I I . 
ŠEVČÍK : Andante op. 
10. |4 . Pomalé a rychlé 
tempo etřídavE. 

32. BÉRIOT: Melodio 
voktávách. Konce r t č . 9 | l . 
Samostatnost prstů. 
T ARTINI : Larghetto ze 
sonáty „Ďáblův trylek". 
Samostatnost prstů. 

op. 21. MENDELSSOHN: 
Koneertní studie ku kon-
certu e-mol op. 64. 

op. 18. BRAHMS: Kon-
certní studie ku Kon-
certu D-dur op. 77. 
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