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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na popis a charakteristiku nejdůležitějších klavírních škol 

v českých zemích v průběhu 19. a 20. století. Analyzuje školy J. Proksche, J. L. Zvonaře, 

Z. Fibicha a J. Maláta, A. Mikeše, V. Kurze, J. Jiránka, kolektivu autorů Z. Böhmová, A.

Grünfeldová a A. Sarauer, L. Šimkové, M. Borové a Z. Janžurové.

Cílem bakalářské práce je zmapovat vývoj klavírní metodiky v Čechách a srovnat postupy 

jednotlivých škol, týkající se problematiky elementárního vyučování. V práci se snažím

věnovat pozornost jak novým progresivním postupům, tak problematickým či dnes 

překonaným prvkům jednotlivých škol.

Summary

The bachelor thesis focuses on description and characteristics of the most important Czech 

piano schools in the Czech lands during the 19th and 20th centuries. It analyses schools 

and piano methods of J. Proksch; J. L. Zvonař; Z.Fibich, J.Malát; A. Mikeš; V. Kurz; J. 

Jiránek; L. Šimková; Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer; M. Borová, Z. Janžurová.

The aim of the thesis is to cover the development of piano methodology in Czech lands and 

to compare the procedures concerning questions of elementary teaching of each school. 

The thesis also deals with new progressive methods as well as problematic and obsolete 

elements of each single school.
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Úvod

Hudba je již od nepaměti nepostradatelnou součástí české kultury. Ne nadarmo se 

vžilo rčení „Co Čech to muzikant“. Výuka hry na nástroj má u nás dlouholetou tradici a 

Praha je ve světě známá jako město hudby, umění a kultury. Stejně tak hra na klavír a 

klavírní školy mají v Čechách svou dlouhou tradici. Sice se u nás kvůli nepříznivým 

podmínkám objevily o něco později než například v Německu či Rakousku, což však

nezabránilo zaujmutí významné úlohy ve společnosti.

Toto téma jsem si vybrala zejména proto, že se již od útlého věku věnuji hře na 

klavír a pomalu otvírám dvířka i do klavírní pedagogiky. Zajímalo mě, jak se vyvíjel 

přístup k vyučování hry na klavír, jak se přistupovalo například k počátkům výuky, 

k vyučování úplných začátečníků. Správný začátek je totiž jedna z nejdůležitějších věcí a 

ovlivní celé pozdější hraní. Způsob držení ruky, sezení, propojení svalů, to vše ovlivňuje 

kvalitu zvuku. Je tedy bezesporu efektivnější naučit se všemu správně od začátku a 

nemuset se později zbavovat zafixovaných chyb a přeučovat se zlozvyky. Touto prací jsem 

chtěla nejen zjistit, jak se vyvíjely české klavírní školy, jaká byla cesta k současným 

tendencím ve vyučování, ale také rozšířit a prohloubit své znalosti, týkající se vyučování 

hře na klavír a případně i některé rady a postřehy použít při vlastním cvičení a výuce. 

Ve své práci se zejména zaměřím na charakteristiku škol V. J. Tomáška, J. 

Proksche, J. L. Zvonaře, Z. Fibicha a J. Maláta, A. Mikeše, V. Kurze, J. Jiránka, L.

Šimkové, kolektivu autorů Z. Böhmová, A. Grünfeldová a A. Sarauer, školy M. Borové a 

Z. Janžurové.
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1 První klavírní školy v Čechách 

První klavírní školy v Čechách se objevují až v 19. století a jsou určeny již pro 

fortepiano. Tento pozdní vznik byl způsoben nepříznivými podmínkami pro sólovou 

tvorbu určenou pro staré klávesové nástroje. Nevyvinula se proto vyšší úroveň úroveň hry 

na tyto nástroje a i oblast pedagogická byla poznamenána.

Za zakladatele první české klavírní školy bývá považován František Xaver Dušek 

(1731-1799), kterého známe především jako přítele Mozartova. Byl výborným hráčem na 

klavír i cembalo a velmi populárním pedagogem. V Praze vyučoval téměř 30 let a mezi 

jeho nejvýznamnější žáky patří například L. Koželuh. Je překvapivé, že Dušek nevytvořil 

žádnou učebnici klavírní školy. 

1.1 Václav Jan Tomášek

Václava Jana Tomáška (1774 – 1850) označuje Ludvík Kundera jako 

„nejvýznačnější zjev pianistický celé doby předsmetanovské.“1 Tomášek se pokoušel o 

vytvoření první klavírní učebnice. Učebnice však bohužel nevyšla tiskem, nezachovala se a 

přesně se neví, jak vypadala a zda byla vůbec dokončena, víme o ní vlastně jen díky 

Tomáškovu vlastnímu životopisu. Je škoda, že se škola nezachovala, protože Tomášek se 

musel kvůli nepříznivým životním okolnostem vzdělávat jak ve hře na klavír, tak 

v komponování sám, musel si tedy vytvořit a vyzkoušet svůj postup vyučování a bylo by 

nesmírně zajímavé vidět jeho principy. O svých těžkých klavírních začátcích se Tomášek 

zmiňuje ve svém životopise. Od svého nepříliš pedagogicky nadaného učitele dostal sonátu 

s velice chabým vysvětlením, jak postupovat při jejím nácviku. Tomáškovi, zdatnému 

altistovi zběhlému ve čtení not v altovém klíči, poradil, aby myslel na to, že horních pět 

linek je určeno pro pravou ruku a dolních pět pro levou ruku. Sopránové noty si měl 

představit o pět tónů výše, než byl zvyklý číst v altovém klíči a basové o sedm tónů níže. 

Pak odešel do hostince, nechal Tomáška cvičit sonátu, kterou se měl naučit až po první 

repetici. Podle jeho návodu se Tomáškovi podařilo naučit osm taktů. Když se jeho učitel 

vrátil a zjistil, jak si Tomášek vedl, popadl ho za vlasy a třásl s ním. První hodina tedy 

                                                          

1
KUNDERA, L. Teorie a literatura klavíru : ve stručném přehledu pro přípravu ke zkouškám z 

hudby a pro studium na konzervatořích a hudebních školách. Praha : Melantrich, 1940. 70 s.
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skončila totálním neúspěchem. Druhá skončila políčkem a při třetí učitel žáka tloukl 

hranou pravítka přes prsty až mu krvácely. Otec si naštěstí všiml synových zraněných prstů 

a tyto hodiny skončily. I přes tento poněkud nepodařený počátek na klavír a na hudbu 

Tomášek nezanevřel a pokračoval v samostudiu. Sám si sedal ke klavíru a zkoušel 

vyhledávat akordy, synek truhláře mu přinesl několik sonát od Vaňhala a Wagenseila a 

zhruba mu vysvětlil diskantový a basový klíč a význam číslic, stojících nad basem. 

Tomáškovi se povedlo skladby se naučit, i když s hrozným prstokladem a pokoušel se i o 

zahrání vlastních nápadů. Později se v Praze seznámil s Wolfovou klavírní školou a se 

správným prstokladem. Do té doby hrál totiž stupnice jen prvním a druhým prstem. Ihned 

si Wolfovou školu koupil a vytrvale studoval stupnice. Pravou školou však pro Tomáška 

byly koncerty slavných umělců, kteří často navštěvovali Prahu, v roce 1798 to byl 

například Beethoven. Tomášek byl jeho koncertem tak zasažen a zároveň tak zahanben, že 

se po několik dní klavíru vyhýbal. Kolem roku 1801 se Tomášek seznámil s Forkelem, 

profesorem hudby v Göttingenu, který studoval skladby J.S.Bacha přímo u jeho syna 

Friedemanna a od něhož slyšel autentické podání. Tomášek si uvědomil, že Bach má 

veliký význam pro legatovou hru a následně všichni jeho žáci museli studovat 

Temperovaný klavír. Tomášek vychoval řadu světových virtuozů, mezi nejvýznamnější 

patří J. Schulhoff, který později působil jako profesor berlínské Akademie, A. Dreyschock 

a další.

V roce 1802 koncertoval v Praze Dusík a jeho vystoupení zanechalo na Tomáškovi 

veliký dojem. „Bylo cosi kouzelného v tom, jak Dusík, i zjevem krásný, podivuhodným 

úhozem vyluzoval z nástroje jemné a přitom možné tóny. Jeho prsty se podobaly souboru 

deseti zpěváků, kteří naprosto vyrovnanou technikou přesně provedli vše, co si jenom 

jejich vládce přál. (...) Jeho správně frázovaný přednes zůstává ve zpěvných větách 

ideálem pro každý umělecký výkon. (...) Obětoval jsem svému krajanovi hodně času, (...) 

za to mně přehrál většinu svých obtížných sonát a tím jsem, pokud jde o úhoz, velice 

mnoho získal.“2 Tato setkání s Dusíkem velmi ovlivnila Tomáškovu pedagogickou praxi a 

je možné, že Dusíkovo umění mohlo prostřednictvím Tomáška ovlivnit počátky české 

klavírní školy. 

                                                          
2 BÖHMOVÁ, Z. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973. 184 s.
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1.2 Josef Proksch

1.2.1 Prokschovy klavírní školy a metody

První, kdo opravdu vytvořil učebnici, školu klavírní hry, byl Josef Proksch. Proksch 

se narodil v Liberci roku 1974 v rodině chudého tkalce, který si přivydělával tím, že měl 

kapelu. Malý Josef se už od sedmi let učil zpívat, hrát na klarinet, klavír a housle, aby 

v této kapele mohl vypomáhat. Malý Proksch trpěl oční chorobou a večerní hraní na 

koncertech a pracovní přetížení bohužel způsobilo, že ve 13 letech úplně oslepl. Od svých 

13 let žil Proksch v pražském ústavu pro slepé, kde se učil ručním pracím, ale také hudbě. 

Studoval klarinet u V. Farníka a klavír u Václava Koželuha (bratranec Leopolda 

Koželuha). Díky své houževnatosti, píli a samozřejmě obrovskému talentu, a navzdory své 

zrakové indispozici, se Proksch stal vynikajícím klarinetistou a klavíristou a po skončení 

studií koncertoval jak v Čechách, tak v cizině. Dále se hudebně vzdělával v Liberci u 

Antonína Neuhausera a Josefa Wollka, v roce 1829 studoval v Berlíně u Joh. B. Logiera, 

jehož progresivní výuka Proksche ovlivnila a promítla se později v pokusu o vytvoření 

jeho první klavírní učebnice. Proksch založil v Liberci hudební školu, kterou ale později 

v roce 1830 předal svému bratrovi, a na základě nabytých zkušeností si otevřel hudební 

ústav v Praze. Po prvotních potížích si Proksch nakonec získal důvěru pražské veřejnosti, 

jeho škola se rozrůstala, těšila se popularitě, časem dosáhla dokonce vedoucího postavení 

(v této době na pražské konzervatoři ještě nebylo klavírní oddělení, bylo založeno až 

v roce 1888), a jak uvádí K. Hoffmeister: „byla baštou, hájící snahy moderní a

pokrokové.“3 Aby si Proksch zajistil pokračování své tradice, svých pedagogických 

principů, zavedl tříleté kurzy pro učitele, kde vychovával budoucí generaci pedagogů. 

Závěrečné zkoušky a veřejné koncerty Prokschova ústavu byly v Praze populární, často se

zde totiž prováděla díla zcela nová a mnoho lidí si nechtělo nechat tyto události ujít. 

Prokschova škola byla vyhlášena i v zahraničí a umělci jako na příklad pianista Anton 

Rubinstein, Clara Schumannová, skladatelé Franz Liszt, Hector Berlioz, Ignaz Moscheles a 

další, přicházeli při svých násvštěvách Prahy Proksche pozdravit.

V roce 1831 se Proksch poprvé pokouší o vytvoření klavírní školy, toto dílo nese 

název: Neues Unterrichtssystem im Pianoforte-Spiel mit Anwendung des Chiroplasten von 

                                                          
3 HOFFMEISTER, K. Klavír. 2. dopl. vyd. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1939. 338 s.
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Johann Bernhard Logier. Vermehrte, für seine Schüller eingerichte Ausgabe von Jos. 

Proksch, Director der Musikklehranstalt nach Logiers Methode in Prag. Tato škola má 

dva díly a každý tento díl je tvořen dvěma sešity. Celý první díl pravděpodobně počítá 

s používáním chiroplastu (přístroje, který měl udržovat prsty a ruku ve správné pozici), 

protože až u posledního cvičení je doporučeno, vyzkoušet ho bez vodiče prstů (tzv. 

Fingerführer). Ve druhém dílu dochází k odstranění vodiče prstů nejdříve pro levou ruku, 

která již nehraje jen v kvintové poloze a později taktéž pro pravou. Avšak užívání lišty 

chiroplastu pro postavení zápěstí (das Handgestelle des Chiroplasten) je stále 

doporučováné, zápěstí tak prý neztrácí oporu a prsty získávají volnost a sílu. V tomto 

názoru se však Proksch mýlí, neboť síle úhozu napomáhá váha paže, což je však při použití 

této lišty nemožné. 

Hned v úvodu nám Proksch vysvětluje správné držení těla a rukou při hraní na 

klavír a správné pohyby prstů. V této době byl zastáván názor, že ruka by měla být 

v absolutním klidu a úhoz jednotlivých prstů by měl být samostatný a izolovaný. Úhoz by 

měl být slabý, aby dětskou ruku nenamáhal. Po shrnutí této základní teorie a nácviku čtení 

not následuje řada krátkých 8-16 taktových skladbiček, které procvičují různé kvintové 

polohy, a probírají se i stupnice a akordy ve čtyřhlasé úpravě. Ve druhém dílu nacházíme 

skladby napsané ve formě témat s variacemi. Skladbičkám vždy předchází průpravná 

cvičení, která usnadňují nácvik. 

V úvodu druhého dílu druhého sešitu se Proksch zmiňuje o hudebním přednesu. 

Přednes rozděluje na mechanický a na vyšší, logický, estetický. „Podmínkami 

mechanického přednesu jsou čistota intonace, účelný prstoklad, zřetelný úhoz, 

respektování dynamických znamének, rytmická přesnost pohybu, ve skladbě udaného.“ 

„Vyšší, logický přednes vyžaduje výraz charakteru, který ve skladbě převládá, účelné 

užívání ozdob, pochopení všech citů a vášní, které hudba vyjadřuje.“4 Vyšší přednes, na 

rozdíl od mechanického, se nedá naučit, dá se jen probouzet vzory velkých umělců. Dále 

Proksch uvádí několik pravidel nezbytných ke správnému a krásnému přednesu, jako 

například crescendo ve stoupajících pasážích a naopak decrescendo v pasažích klesajících, 

dlouhé noty a disonance by se měli hrát s důrazem, opakující se místa doporučuje hrát 

                                                          
4 BÖHMOVÁ, Z. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973. 184 s.
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střídavě forte a piano, aby nedocházelo k jednotvárnosti, melodie by měla vynikat a další. 

Proksch radí vyvarovat se kroucení tělem, zvedání paží, nepřetržitému držení pedálu, 

únavnému vlečení tempa nebo spěchu v klidných větách. Na konci sešitu najdeme 

slovníček cizích výrazů, rady k nácviku ozdob a další, poněkud delší a obtížnější cvičení.

Prokschovým cílem bylo pozvednout u nás úroveň klavírní hry a oprostit ji od 

povrchnosti a nedbalosti. K dosažení tohoto cíle se připravoval různými způsoby –

praktickou pedagogickou činností, sbíráním zkušeností při vyučování a studiem hlavních 

děl pedagogické literatury. Tyto své poznatky a zkušenosti sepsal ve svém díle Versuch 

einer rationellen Lehr-Methode im Pianoforte-Spiel / nach pädagogischen Grundsätzen in 

progressiver Reihenfolge nach den besten Mustern, zunächst für den Gebrauch seiner 

Schüller (Pokus racionelní osnovy učebné pro hru na pianoforte / Dle pedagogických 

zásad pořadem postupujícím dle nejlepších vzorů především ku potřebě svých žáků. Tato 

škola měla šest dílů, první vyšel roku 1841 a poslední v roce 1864.

Obě školy mají mnoho společného, ale poslední zmíněná se odlišuje 

promyšlenějším metodickým postupem a také rozsahem. Má šest rozsáhlých dílů, které se 

snaží vést žáka od začátku až k vysoké hráčské úrovni. Každý díl má dvě části –

praktickou a teoretickou, které jsou dále doplněny dodatky. V šestém díle najdeme řadu 

virtuózních skladeb, které napsali Prokschovi žáci (Charles Wehle, Plus Richter, Bohd. 

Proksch, Augusta Kolárová, F. Bendel, E. Horn, A. Pozděna). Jedním z příspěvků je také 

koncertní etuda B. Smetany Na břehu mořském op. 17 („Vzpomínka“).

Prokschova škola se u nás k výuce používala více než 50 let a byla velmi populární. 

Rozšířila se dokonce i do zahraničí, používala se na hudebních ústavech v Salcburku, 

Stuttgartu a v Berlíně. Vyšla v několika různých vydáních – nejprve německy, později 

německo-česky a nakonec i česky. V roce 1894, ke stému výročí Prokschových narozenin, 

vyšel první díl. Předmluvu k němu napsala jeho dcera Marie Prokschová, spolu 

s některými bývalými Prokschovými žáky a díky této předmluvě víme, jak se u Proksche 

v praxi učilo. Škola je tvořena dvěma částmi – technickými cvičeními (Fingerbildungs 

kurs) a částí praktickou (Praktischer Elementarkurs).

Proksch se snaží od počátku vést žáka k přesnosti a pořádku. Začíná nejprve 

správným postavením ruky a základními pohyby prstů bez znalosti not. Žák se zároveň 
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vzdělává v teorii a učí se intonaci, rytmus a čtení not, to vše zatím bez hraní. Toto jsou pro 

začátečníky poměrně obtížné úkoly a Proskch jim tyto počátky zjednodušuje tím, že 

nejprve učí jednotlivým složkám odděleně a po jejich úspěšném zvládnutí tyto složky 

spojuje. Tedy například čtení not a pohyby rukou nebo hlasité čtení not a jmenování prstů, 

které notu zahrají (což vede žáka ke správným myšlenkovým pohybům a uvědomělým, 

účelným pohybům). Zvládnuté prvky se pak s hlasitým počítáním cvičí v taktu. Díky 

tomuto postupu se žák hned od začátku naučí pevnému rytmu, správnému držení ruky a 

prstů a nemusí se později přeučovat špatné návyky, které získal nesprávným počátečním 

cvičením.

Proksch přináší několik progresivních prostředků například při nácviku postavení 

ruky či při cvičení úhozu. Pro ulehčení nácviku postavení ruky, začíná Proksch nejprve na 

desce stolu, což je snadnější než na pohyblivé klaviatuře. Přesně rytmicky rozvrhuje 

cvičení úhozu jednotlivými prsty: na třetí se zvedá prst, na první dopadá na klávesu a 

uhodí, na druhou je výdrž. V pětiprstových cvičeních používá střídání akcentů postupně na 

všech prstech, postupně přidává crescenda i decrescenda, tedy dynamiku a tím i hudební 

přednes. Každá nová kvintová poloha je uvedena orientačním cvičením, čímž je žákovi 

usnadněn nácvik. 

Proksch se snažil svým žákům vštěpovat i dobré teoretické základy a vedl je 

k myšlení. Součástí vyučování byly například i základy harmonie, seznámení s intervaly, 

enharmonií, stavbou stupnic a akordů, později i spojování akordů a jejich rozvody a 

modulace.

Vedle svých nesporných předností, vedle progresivního přístupu k některým 

věcem, má tato škola však některé nedostatky. Proksch se jako jeden z prvních snažil o 

vzdělání širokých vrstev mládeže, avšak pro tuto širokou vrstvu byla škola obtížná a 

nezábavná. Proksch musel vynaložit neobyčejnou píli a houževnatost, aby dosáhl svých 

znalostí a své úrovně a to samé očekával od svých žáků. Marie Prokschová v úvodu 

k jubilejnímu vydání uvádí, že žák má od začátku poznat, „že se nejedná o příjemnou 

kratochvíli a hru, nýbrž že je třeba plné vážnosti, námahy a vytrvalosti, jako při každém 

studiu“5. Avšak Proksch nepočítá s průměrnými studenty a nepřizpůsobuje jim rychlost 

                                                          
5 BÖHMOVÁ, Z. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973. 184 s.
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postupu. Hned v prvním dílu se setkáváme s tóninami Des dur, Ges dur, Fis dur i Cis dur a 

s tímto rychlým střídáním tónin se průměrní žáci jen těžko vypořádávají. Proksch se tak 

zaměřil na boj proti povrchnosti, že neodhadl technickou náročnost a množství teoretické 

látky. Dalším nedostatkem byly hudební ukázky, které používal, neboť většina jich nebyla 

hudebně velmi zajímavá. 

1.2.2 Prokschovi žáci

1.2.2.1 Bedřich Smetana

Jedním z nejvýznamnějších Prokschových žáků byl Bedřich Smetana, který měl pro 

vznik české národní školy zásadní význam. U Proksche se učil kompozici a teorii, nikoli 

však klavír. Od svého učitele však nepochybně pochytil i znalosti v pedagogické oblasti, 

v srpnu 1848 si totiž Smetana otevřel na Staroměstském náměstí hudební ústav. Těžiště 

Smetanovy činnosti představovalo skládání, ale zabýval se i klavírní pedagogikou (i když 

spíše jen k zabezpečení existence). Smetana sestavil pro své žáky dvě sbírky etud od 

různých autorů. První díl je určený pro začátečníky a druhý pro studenty pokročilejší. 

Smetana je také tvůrcem několika skladeb a úprav pro ansámblovou klavírní hru, kterou ve 

své škole zavedl po vzoru Proksche. Napsal například sonátu a rondo pro dva klavíry pro 

osm rukou. 

Velice silným inspiračním a podnětným momentem byly pro Smetanu návštěvy 

velkých umělců v Praze – R. Schumanna, C. Schumannové, F. Liszta. Liszt koncertoval 

přímo ve Smetanově bytě v Praze a přednesl skladby svoje, Beethovenovy, Chopinovy a 

Schumannovy. Smetana byl koncertem nadšený a přejal Listzův způsob držení ruky 

s trochu zvýšeným zápěstím. Více o jeho stylu hry a vyučování se dozvídáme od jeho žáka 

Josefa Jiránka, který sepsal své postřehy v díle O Smetanových klavírních skladbách a jeho 

klavírní hře. V tomto díle popisuje Smetanovy pohyby paže jako velmi přirozené, klidné a 

téměř nenápadné. Pohyb při hře staccata a akordů nevycházel jen ze zápěstí, ale minimálně 

z předloktí nebo dokonce i paže, takže vlastní pohyby z ohbí byly vždy nepatrné. Smetana 

měl osobitý, rubatový způsob přednesu. Oživoval přednes nejen dynamickými odstíny, ale 

i odstíny tempovými, nikdy však na úkor rytmické přehlednosti. Nepatrné prodloužení 

některé výrazové noty, opožděný nástup výrazové noty, téměř nepostřehnutelné 

zrychlování v bravurních delších pasážích, střídání stringenda s ritenutem v kratších 

frázích, spojování crescenda se stringendem nebo jindy naopak ritenutem a mnoho dalších, 
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to vše se objevovalo ve Smetanově hře. V. J. Sýkora shrnuje Smetanův význam: „Stručně 

je možno říci: Smetana vytyčil českému klavírnímu umění světové cíle a i sám jako 

duchovní žák Lisztův k této úrovni směřoval.“6

1.2.2.2 Adolf Horák, Václav Švarc, Jakub Virgil Holfeld

Dalšími významnými Prokschovými žáky jsou Adolf Horák (1850 – 1892), Václav 

Švarc (1830 – 1892) a Jakub Virgil Holfeld (1835 – 1920).

Adolf Horák je autorem Kinderklavierschule (Dětská klavírní škola) a společně se 

svým bratrem založil hudební školu ve Vídni. Jeho klavírní škola pomocí spojení hry na 

klavír a zpěvu zdůrazňuje rozvoj hudebního sluchu a rytmu. Žák bez znalosti not zpívá 

krátké melodie a posléze je i hraje. 

Václav Švarc založil hudební školu v místě svého narození – v Chebu a od roku 

1864 působil ve Vídni. Vytvořil v roce 1873 velice podrobnou Grosse theoretisch-

practische Klavierschule (Velká teoreticko-praktická klavírní škola), která shrnuje všechny 

vědomosti, které byly v té době při výuce klavíru zapotřebí. Škola má tři díly – dvoudílnou 

část praktickou, část teoretickou, která se zabývá harmonií, hudebními formami a dokonce 

i improvizací a část metodickou. 

Švarcova škola vychází z Proksche, ale přináší značná vylepšení. Například 

zmenšuje počet technických cvičení a zvolňuje tempo postupu, vyhýbá se těžkým tóninám 

a praktické příklady jsou pro žáky hudebně záživnější. Ale i tato škola má své nedostatky, 

pro průměrné žáky byla poněkud obtížná, a proto autor vytvořil zlehčenou verzi pro děti do 

osmi let. Pokousil se odstranit basový klíč a nahradit ho houslovým, který by se četl o 2 

oktávy níž.

J. V. Holfeld učil na hudebním ústavu a byl považován za jednoho z nejváženějších 

pedagogů té doby. Holfeld o něco více propracoval Švarcovu školu a odstranil některé 

nedostatky, například věnuje zvýšenou pozornost nácviku opakovaných tónů. Starší školy 

se opakovaným tónům téměř nevěnovaly, Holfeld je odsouvá na později, protože nácvik 

opakovaných tónů vyžaduje nezávislost rukou, což je pro začátečníky obtížné a také na ně 

                                                          
6 SÝKORA, Jan Václav. Dějiny klavírního umění od nejstarší doby až po současnost. 1. vyd. Praha : 

Panton, 1973. 331 s.
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připravuje zvláštním cvičením. Škola bohužel nebyla dokončena, a přestože nevyšla 

tiskem, byla mezi jeho žáky známa a rozšířená. Holfeldovu školu poznali například Vilém 

Kurz a Růžena Kurzová a ve své pedagogické praxi pokračovali ve stopách svého učitele. 

Na Prokschovi a jeho pokračovatelích můžeme sledovat domácí pedagogickou 

praxi, jejíž základy jsou zasazeny do 19. Století, a která pokračuje až po současnost. 

Základ, začátek, je jen jeden, ale jeho postupným rozvíjením, vylepšováním a 

promýšlením vzniká metodika elementárního vyučování, která se od začátku snaží vést 

žáka k přesnosti a kázni, a která se zároveň snaží o rozvíjení jak složky hudební, tak 

teoretické a mechanické. 

2 Školy v českém jazyce z druhé poloviny 19. století

Obrozeneckým hnutím byly zasaženy i klavírní školy, což se projevovalo použitím 

českého jazyka a využitím národních písní. 

2.1 Škola pro piano-forte v české a německé řeči Josefa Soukupa

Josef Soukup (1819-1882) byl pravděpodobně první, kdo použil český jazyk, ale 

zatím společně s jazykem německým. Soukup absolvoval učitelský kurz v Táboře,

studoval varhanickou školu v Praze, působil jako učitel v Kolině, Táboře a především 

v Písku, kde také zemřel. V roce 1854 vyšla jeho škola Cäcilia s poměrně dlouhým a ne 

velmi srozumitelným podtitulem: „Škola pro piano-forte v české a německé řeči. 

S vysvětlením hudebních počátků, se skladbami pro cvičení i zábavu, se stupnicemi pro 

čtyři a dvě ruce do všech dur a moll tónů, s patřícími k nim kadencemi a lámanými akordy; 

obsahuje též učení o hudebních mezerách, vysvětlení akordů, dvaceti čtyř druhů cvičení se 

v stupnicích, 28 předeher; přecházky, proměnlivost stupničního průvodu, proměnlivost 

souzvuku a vlaské hudební umělecké výrazy.“ Škola je česko-německá, text je tedy psán 

paralelně v němčině a češtině. Díky německé části můžeme porozumět některým 

Soukupovým termínům, například slovo mezery znamená intervaly, přecházky jsou 

modulace a přestávky pomlky. Soukup vytvořil i české termíny pro intervaly. Primu 

označuje jako stejnozvuk, sekundu jako družice, tercii třetice atd. Soukupovy termíny se 

však neujaly. 
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Soukupova škola, kromě českých termínů, nepřináší žádný zásadní zlom. Vykládá 

elementární teorii, následují pětiprstová cvičení a stupnice, 16 přípravných cvičení pro 

následné skladbičky „pro cvičení i zábavu“ a škola je zakončena slovníčkem italských 

výrazů. 

Tato škola upadla brzy v zapomnění, jako za první ryze českou školu je 

považována až práce J. L. Zvonaře. Je psaná jen česky, ne česko-německy, a používá české 

národní písně, jejichž části jsou často základem pro technická cvičení.

2.2 Josef Leopold Zvonař a jeho Teoreticko-praktická škola 

piana s národními písněmi co cvičnou látkou pro útlou mládež

Josef Leopold Zvonař (1824-1865) se narodil v rodině zednického tovaryše 

Františka Zvonaře. Jeho prvním učitelem byl Václav Eismann, který rozpoznal Zvonařův 

talent a začal ho učit hrát na housle, později i na flétnu, klarinet, lesní roh a klavír. Po 

dokončení povinné školní docházky nastoupil jako učeň v krejčovské dílně, avšak na radu 

velízského faráře se nechal zapsat na jednoroční učitelský kurz. Po jeho úspěšném 

absolvování se zvýšil jeho zájem o hudební vzdělání a přihlásil se na pražskou 

Varhanickou školu, kterou taktéž úspěšně absolvoval. Po 16 let působil jako asistent na 

Varhanické škole, v roce 1860 přijal místo ředitele Žofínské akademie. Po dvou letech zde 

svou činnost ze zdravotních důvodů ukončil a působil jako ředitel kůru u sv. Trojice ve 

Spálené ulici v Praze. Podnikl uměleckou cestu do Německa a po návratu do Čech začal 

vyučovat zpěv na vyšší dívčí škole v Praze. Zvonař byl velký vlastenec, zapojoval se do 

národních hnutí, byl spoluzakladatelem Umělecké besedy a pražského pěveckého spolku 

Hlahol, členem komise pro Národní divadlo a podílel se na přednáškách Umělecké besedy. 

Jeho vlastenecké cítění stejně tak jako velký odborný, estetický a historický rozhled jsou 

zřejmé v jeho díle.

V roce 1863 vyšla Zvonařova Teoreticko-praktická škola piana s národními 

písněmi co cvičnou látkou pro útlou mládež. Je věnována „milým žákyním Renatě 

Fügnerové a Anně Mikšové“ a cítíme v ní opravdovou snahu probouzet a povzbuzovat 

v žácích lásku k hudbě. Hudba „je velmi pěkné umění; způsobuje člověku mnoho vyražení 

a potěšení, pročež se jí učí každý, kdo příležitost má. Kdožkoliv se jí naučil, nelitoval toho 
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nikdy“7 dozvídáme se hned v úvodu školy, kde Zvonař zároveň vysvětluje vznik tónu a 

jeho vlastnosti a poskytuje základní informace o nástroji. Ve srovnání se Soukupovou 

školou je Zvonařova škola pokročilejší a neobjevují se v ní neobratné jazykové překlady 

německých termínů do českého jazyka. Zvonař také stanovuje pět zásad pro správné 

cvičení. 1. Při cvičení dobře sedět. 2. Ruce dobře a ramena pevně držet (což však může 

vést k napětí). 3. Prsty do obloučku zahnout, jen jejich bříšky se kláves dotýkat. 4. 

Všechnu sílu soustředit v zadních kotnících prstů. 5. Umět celými prsty, jakož i jen přední 

částí prstů dobře vládnout. Jak vidíme, Zvonař se zabývá jen prstovou technikou, což však 

bylo v jeho době běžné.

Je zajímavé, jak Zvonař postupuje v začátcích vyučování. Žák nezná noty a hraje 

písně jen podle písmen. Například píseň Když jsem plela len je zapsána: e e d d |c-| f f e e 

|d-| e d e f | g f e d atd. Po zvládnutí hraní podle písmen, pokročí žák ke čtení not 

doporovázené hlasitým přeříkáváním jmen not a psaním písmen pod noty.

Jak už název školy naznačuje, obsahuje množství úprav národních písní. Objevují 

se i snahy naučit žáky lehčímu improvizovanému doprovodu k těmto národním písním. 

Zvonař vytváří speciální přípravná cvičení, která jsou tvořena dvěma akordy a jejich 

variantami k možnému doprovodu. To, který akord použít, „určí přirozený sluch a zákony 

harmonie, které žáci poznají později.“8 Tento pokus o improvizaci je velmi cenným 

přínosem a ve starších školách se neobjevuje.

Zvonařova škola je dílem velmi cenným, avšak v té době byla více rozšířena škola 

Prokschova a později škola Fibichova-Malátova.

2.3 Velká teoreticko-praktická škola pro piano Zdeňka Fibicha a 

Jana Maláta

Zdeněk Fibich (1850-1900) se narodil ve Vřebořicích v rodině lesmistra. Rozvíjení 

uměleckých vloh, nejen hudebních, ale i literárních a výtvarných podporovala zejména 

Fibichova matka. Fibich nechodil do venkovské školy, ale navštěvoval Öffentliche 

                                                          
7 ZVONAŘ, Josef Leopold. Theoreticko-praktická Škola piana s národními písněmi a cvičební látkou 

pro útlou mládež. Praha : Schalek & Watzler, [18??]. 29 s.

8 ZVONAŘ, Josef Leopold. Theoreticko-praktická Škola piana s národními písněmi a cvičební látkou 

pro útlou mládež. Praha : Schalek & Watzler, [18??]. 29 s.
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Hauptschule des Schulrates Herrmann ve Vídni a poté gymnázium na Malé straně v Praze. 

Chtěl se však více věnovat kompozici, a proto odešel studovat na konzervatoř v Lipsku, 

kde mimo jiné navštěvoval hodiny klavíru u Ignáce Moschelese. Studium zde však 

nedokončil a pokračoval soukromě u Salamona Jadassohna. Koncertoval a vyučoval i 

v Paříži, ale vydržel zde jen rok a vrátil se zpět do své vlasti.

Jan Malát (1843-1915) vystudoval německý učitelský ústav v Praze a posléze 

varhanickou školu. Vyučoval ve Starém Bydžově, v Hořicích a ve škole na Smíchově, kde 

se později stal i ředitelem. Malát se zabýval sběrem a upravováním lidových písní a kromě 

klavírní školy, kterou vytvořili společně s Fibichem, napsal i školy pro housle, flétnu a 

harmonium.

Fibichova-Malátova škola vycházela v letech 1883-1899 a byla věnována 

Smetanovi a Dvořákovi. To, že je škola česká v hlubším smyslu slova naznačuje nejen 

věnování Smetanovi a Dvořákovi, ale i její podtitul – „K soustavnému vyučování od 

prvých počátků až k dokonalosti virtuosní. S četnými příklady z národních písní a ze 

skladeb skladatelů českoslovanských“. Dílo je dosti rozsáhlé, má 5 dílů, každý o několika 

sešitech, kterých je dohromady 30, a mělo by dovést žáky od prvých počátků až 

k dokonalosti virtuosní, jak stojí v podtitulu. V části teoretické se žák seznamuje se 

základními pojmy jako zvuk, tón a jeho vlastnosti, s klavírní mechanikou, s notovým 

písmem a dokonce i s jeho vývojem. Žáci se dozvídají i o chiroplastech (např. 

Kalkbrennerův a Logierův chiroplast), kterých se však v této době již nepoužívalo a tyto 

historické podrobnosti jsou v klavírní škole tohoto typu možná až zbytečné. 

Škola je poměrně důkladná, praktická část je doplněna podrobnými teoretickými a 

metodickými informacemi. Na začátku Fibich a Malát vysvětlují, jak správně sedět, jak 

držet paže a ruku a vše je doprovázeno obrázky. Prvá cvičení se hrají hned z not, každou 

rukou zvlášť, což však není úplně ideální začátek. Žák by měl začít hrát nejdříve bez 

znalosti not, aby se mohl soustředit na správné držení ruky a zvuk. Hraní podle not mu 

ubírá koncentraci. Nicméně, Fibichova a Malátova škola začíná 14 krátkými cvičeními, 

kde je čtení not zjednodušeno prstoklady nadepsanými nad notami. Začíná se v pětiprstové 

poloze ve čtvrťových notách od tónu g, později také od dalších bílých kláves. Žák by měl

nahlas počítat jedna! dvě! tři! čtyři!, což pro čtvrťové noty není úplně ideální, protože  

počítá v nestejných slabikách. Cvičení s opakovanými tóny jsou doplněny poznámkou: 



20

„Žák budiž naveden, jak si má počínat, aby při opětování úhozu na týž kláves mezery 

pokud možno krátké byly. Kdo snad s opakováním téhož klávesu na tomto stupni 

nesouhlasí, nechť cvičení ta vynechá.“9 Začíná se legatovým úhozem a pohyb by měl 

vycházet z kloubu u záprstí. Žák začíná nejdříve každou rukou zvlášť, v celých notách, 

v pětiprstové poloze a postupně přechází ke kratším hodnotám a rozšiřuje (poměrně pozdě) 

polohu na sextovou a širší. Cvičení jsou z velké většiny doprovázena učitelem. Nácvik 

souhry rukou začíná v rovném pohybu, na rozdíl od protipohybu, rovný pohyb připravuje 

žáky o možnost rozvíjení pohotovosti čtení not. Žák si brzy uvědomí, že obě ruce hrají 

totéž a čte noty jen na jedné osnově.  

Fibichova a Malátova škola byla značně ovlivněna Lebertem-Starkem. Objevuje se 

stejně pomalý postup, po značný čas se zůstává jen v kvintové poloze, černé klávesy, 

akordy a stupnice žák pozná až ve druhém a třetím dílu. Lebert a Stark zastávali názor, že 

žák by se měl nejdříve naučit vázanou hru a až později (v případě Fibicha a Maláta až ve 

třetím dílu) další druhy úhozu. Na rozdíl od Fibicha a Maláta odmítá zpočátku i opakované 

tóny. Ve Fibichově a Malátově škole tato cvičení najdeme, ale s již zmíněnou poznámkou, 

že kdo se cvičeními s opakovaným tónem na tomto stupni nesouhlasí, ať je vynechá. 

V novodobých metodikách je opravdové legato považováno za velmi obtížné a doporučuje 

se začít s portamentem a staccatem. Navíc dlouhé setrvávání v legatu brání rozvoji smyslu 

pro diferenciaci tónu, což je nepostradatelná součást při přednesu skladeb různého 

charakteru.

Ve škole najdeme rozdělení na pět typů úhozu podle míry zapojení částí paže a

kloubů. 1. úhoz z prostředního kloubu prstu, který se používá pro nejjemnější místa, 2. 

úhoz z kloubu záprstí, který se používá pro slabé tóny, 3. úhoz z ohbí pro silné tóny, 4.

úhoz z lokte pro zvláště silné tóny a akordy, 5. úhoz z ramene pro silné, krátké, úsečné 

oktávy, akordy a na velké skoky. Úhoz z ramene je velkým pokrokem, doposud jsme se 

setkávali jen s úhozem ze zápěstí.  

                                                          
9

MALÁT, J.; FIBICH, Z. Velká theoreticko-praktická škola pro piano. Praha : Fr. A. Urbánek, 

[18??]. 102 s.
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Velká teoreticko.praktická škola Fibicha-Maláta se používala po mnoho let na 

konci 19. počátku 20. století. Společně s Prokschovou školou patří k našim 

nejvýznamnějším školám v 19. století. I přes již zmíněné nedostatky, vyniká svou 

důkladností a především vysokou uměleckou úrovní nad ostatními školami své doby. 

Najdeme zde ukázky tvorby světových skladatelů jako například Bach, Beethoven, Mozart, 

Hummel, Haydn, Smetana, Dvořák, Bendl, Čajkovskij… Ze začátku jsou skladbičky 

upravené pro čtyři ruce, později jsou již v původní verzi. Sami Fibich a Malát napsali pro 

školu řadu krásných skladeb a etud různých stupňů obtížnosti – od elementárních až po 

pokročilé. Při srovnání dvou velkých pedagogických děl, která u nás vyšla v 19. století, 

shledáváme Prokschovu školu logičtější, co se týče metodického postupu. Fibichova-

Malátova škola ji však převyšuje po hudební stránce a dalším kladným prvkem je 

bezpochyby užívání českých národních písní, čímž se později inspirovali i další školy jako 

například Základové klavírní hry H. Trnečka.

3 Nové směry klavírní pedagogiky na přelomu 19. a 20. století

3.1 Nové směry klavírní pedagogiky na přelomu 19. a 20. století v 

zahraničí

Na přelomu 19. a 20. století se objevují nové proudy, které se snaží vypořádat 

s náročnými technickými problémy, které se objevují v novém klavírním stylu, především 

zásluhou F. Liszta, který vystupňoval výrazové prostředky uplatňované v klavíru. Z těchto 

nových směrů vycházeli i někteří čeští pedagogové a jejich školy, a proto si tyto nové 

proudy představíme.

Již počátkem 19. století se tyto problémy objevovaly a značné množství pianistů 

tyto obtíže vyřešilo intuitivně, empirickou cestou. Avšak jako učitelé tak úspěšní nebyli, 

nedokázali analyzovat svoji hru a obtíže žákům vyjasnit a radili jim zejména zaměřit se na 

prstovou techniku. Jedinou výjimkou byly školy francouzské, které kladly důraz i na 

otázky úhozové. Jen pomalu dochází v 19. století k pochopení souvislostí mezi úhozem a 

váhou paže. U většiny škol se setkáme maximálně s pohybem z lokte, pokrokovou školou 

byla výše zmíněná škola Fibichova-Malátova, kde se hovoří o úhozu z ramene, tato škola 

je však pozdější a pravděpodobně byla ovlivněna novými poznatky z konce 19. století.



22

K uvědomění si důležitosti propojení svalů nejen celé paže, ale i zad a používání 

váhy paže dochází v posledních desetiletích 19. století díky několika významným 

pedagogům, zejména však díky Ludwigu Deppemu a Theodoru Leszetyckému.

Ludwig Deppe (1828-1890) působil jako německý kapelník a učitel hudby. Zaměřil 

se na pohyby vynikajících pianistů při hře a uvědomil si, jaký význam mají velké svaly 

paže pro hru. Použil tento objev při své výuce a omezil aktivní funkci prstů, které jsou jen 

konečné články celého hracího aparátu, a prosazoval propojenou činnost velkých svalů 

paží, ramen, zad a beder, která umožňuje větší dynamické rozpětí. Zdůrazňoval duševní 

moment při hře, tvrdil, že každý tón musí být nejdříve připraven v mozku. Další Deppova 

myšlenka se zabývala volným pádem. Nejedná se o vrh ruky do kláves. Naopak špičky 

prstů by měly být neustále v kontaktu s klávesami. Jedná se o schopnost využít a přenést 

váhu paže k tvoření tónu. Sýkora vysvětluje Deppeho myšlenku váhy ruky takto: „Paži 

nese a reguluje celý komplex až ke svalům břišním, ba má na ni vliv i činnost svalstva 

stehen a hýždí, totiž v tom smyslu, jak hráč sedí a drží celý trup. Jde o to, vyregulovat směr 

váhy (tíže) ruky, jejího „volného pádu“ ke klávesám podle žádané intenzity.“10 (124)

Deppe nevytvořil žádnou školu ani učebnici, jeho myšlenky byly sepsány jeho 

žáky.

Elisabeth Calandová (1862-1929) pokračovala v Deppeových stopách a ve svých 

dílech (například Das künstlerische Klavierspiel) prosazovala spuštění lopatek, což mělo 

vést k uvolnění zádových svalů a hru nesenou velkými svaly zad a ramen, avšak 

s fixovanými pažemi.

Rudolf Maria Breithaupt (1873-1945) naopak razil teorii uvolněnosti a poddajnosti 

všech svalů a kloubů. Zabýval se také zdroji síly při hře a jejich působení při různých 

druzích techniky. Tyto své poznatky sepsal v díle Die Natürliche Klaviertechnik (Přirozená 

klavírní technika). Zprvu došel k závěru, že váha paže by měla nahradit aktivní svalovou 

práci a došel až do takového extrému, že zamítl prstovou techniku starých klavírních škol. 

To je ovšem postoj stejně nebezpečný, jako používání jen prstové hry. Vytvořily se dva 

tábory přívrženců a rozpoutal se mezi nimi boj. Do tohoto boje se zapojili i lékaři a 

                                                          
10 SÝKORA, Jan Václav. Dějiny klavírního umění od nejstarší doby až po současnost. 1. vyd. Praha : 

Panton, 1973. 331 s.
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fyziologové, kteří se snažili analyzovat klavírní hru z pohledu fyziologického a dali 

vzniknout celé psycho-fyziologické škole doprovázené samozřejmě i literaturou. (Dr. 

Steinhausen: Die physiologischen Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik, dr. 

Alexander Ritschl: Die Anschlagsbewegungen beim Klavierspiel) Tato škola však ze 

začátku přinesla dost zmatků, lékaři a fyziologové neuměli hrát na klavír, nerozuměli 

dostatečně klavírní hře a naopak pedagogové velmi často nesprávně používali vědecké 

poznatky.

Dalším významným pedagogem byl Theodor Leszetycki (1830-1915). Pocházel 

z české rodiny, jeho otec se narodil v Netolicích. Leszetycki byl žákem C. Czerného, 

podnikl velké koncertní cesty po Evropě, dvacet let vyučoval na petrohradské 

konzervatoři, kde byl v té době ředitelem Anton Rubinštejn. Leszetycki tedy mohl 

pozorovat jak pedagogickou, tak koncertní činnost Rubinštejna z bezprostřední blízkosti a 

byl jím velmi silně ovlivněn. Leszetycki se stal jedním z nejvýznamnějších pedagogů své 

doby a vychoval množství skvělých ruských, německých a polských pianistů – například 

Safonova, Puchalského, Jesipovou, Shnabela, Schramma, Melcera, Friedmanna a zejména 

Paderewského. Leszetycki propojil Czerného klasickou techniku s prvky relaxace a 

zapojení paže, jimiž se inspiroval u Rubinštejna a dociluje tím vláčných pohybů zápěstí, 

které umožňují velký a zpěvný tón. Stejně tak jako Deppe i Leszetycki své metody 

nesepsal, ale zachovaly se nám díky dílům jeho žaček (Malvina Brée – Die Grundlage der 

methode Leschetizky, Marie Unschuldová – Die Hand des Pianisten, Marie Prentnerová –

Der moderne Pianist). 

I u nás se setkáváme s průkopníky nových proudů. K myšlenkám Deppovým se 

přiklání Adolf Mikeš (1864-1952), který k nám zároveň přináší interpretační principy 

Calandové. Josef Jiránek (1855-1940) a Karel Hoffmeister (1868-1952) naopak prosazují 

názory Breithauptovy. K myšlenkám Leszetyckého se přiklání Vilém Kurz (1872-1945), 

který tyto myšlenky spojuje s názory Proksche.
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3.2 Nové směry klavírní pedagogiky na přelomu 19. a 20. století u 

nás

3.2.1 Adolf Mikeš

A. Mikeš byl jedním z prvních průkopníků nových směrů u nás. Studoval na 

pražské konzervatoři u Jindřicha Káana a byl jedním z jeho prvních absolventů. Káanova 

výuka byla založena na tradičních zásadách a soustředila pozornost zejména na prstovou a 

zápěstní techniku. Mikeš ještě za studií na konzervatoři provedl Beethovenův koncert Es 

dur, který se však setkal s ostrou recenzí v časopise Politik. Tato kritika byla pro Mikeše 

podnětem pro přemýšlení nad důvody této recenze a ukázala mu nedostatky jeho vlastního 

hraní, stejně tak jako nedostatky celé klavírní školy, kterou prošel. Uvědomil si, že škole 

chybí vyšší kultura úhozu a velký, zpěvný tón, který je nezbytný při provedení druhé věty 

koncertu Es dur. Začal přemýšlet nad úhozem a výrazem v klavírní hře a nad novými 

metodami, kterými by bylo možné dosáhnout nějaké pozitivní změny. Odjel tedy studovat 

do Německa Deppovu metodu k E. Calandové. Objevil zde, jak důležité jsou velké svaly 

při tvoření tónu, zejména tónu pro kantilénu. Převzal tyto poznatky, seznámil s nimi 

českou pedagogiku a použil je ve své soukromé klavírní škole, kterou založil roku 1903. 

Mikeš byl člověkem velmi kritickým a přemýšlivým a nespokojil se s Deppovou metodou 

tak, jak ji převzal od Calandové. Studoval i další směry, sám bádal a přemýšlel a objevil 

nedostatky metody, kterou právě používal. Velmi si považoval názorů Leszetyckého a 

v některých prvcích se mu přiblížil.

Mikeš zastával myšlenku, že věda může přispět k vyřešení otázek klavírní hry a 

pedagogiky. „Studoval za pomoci lékařů klavírní pohyby, které by byly v souladu 

s mechanickými i akustickými vlastnostmi nástroje a fyziologickými předpoklady lidského 

organismu.“11 Jeho hlavním cílem bylo najít nejekonomičtější cestu výcviku. Zatímco 

v Německu se tímto spojením klavírní hry a vědy zabývala řada osobností, Mikeš byl 

v Čechách jediný, kdo se psychofyziologickými směry zabýval. Došel k poznání, že 

klavírní hra a technika vyžaduje jak zapojení velkých svalů paže a její váhy, tak i aktivní 

činnost prstů a zápěstí. 

                                                          
11 BÖHMOVÁ, Z. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973. 184 s.
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Mikeš vytvořil studie, zabývající se tvořením tónu. Zabýval se tvořením tónu jak na 

úrovni praktické, tak i teoretické, kdy studoval různé spisy z oboru akustiky. Tehdejší 

akustika tvrdila, že barva tónu se nedá změnit způsobem úhozu. Úhoz může ovlivnit délku, 

sílu, nikoli však barvu. My však z vlastní praxe víme, že mluvíme o tónu „zpěvném, 

kulatém, měkkém, vázaném, tvrdém, suchém, ostrém, atd.“ A nejen v klavírní pedagogice, 

i ve školách pro staré nástroje, jejichž zvukové možnosti nebyly zdaleka tak rozsáhlé jako 

u klavíru, se setkáváme s těmito názory.

Barvou tónu se zabývalo mnoho pedagogů, měkký a zpěvný tón byl klíčový 

například pro Deppa, zastával názor, že tohoto tónu může dosáhnout každý, jestliže 

dodržuje určitá pravidla. Calandová zastávala názor, že při správném úhozu dopadnou 

dusítka na struny měkce, a tudíž vytvoří zpěvný tón, zatímco při nesprávném úhozu udeří 

dusítka do strun ostře. M. Jäelová zkoumala otisky prstů na klávesách a došla k výsledku, 

že tón je ovlivňován hmatovými papilami, které se různě dotýkají kláves. Barvou tónu se 

zabývá i R. M. Breithaupt, který charakterizuje zpěvné legato „jako duševní akt, pramenící 

z muzikálního citu a vrcholné pozornosti, která se úzkostlivě vyhýbá sebemenšímu 

zlomu.“12

Výsledky Mikešova hledání vztahu mezi způsobem úhozu a kvalitou tónu 

pravděpodobně nejlépe demonstrují výkony jeho žáků, jejichž tón je sametový, šťavnatý, 

plný nejjemnějších odstínů. Tento tón byl vizitkou Mikešovy školy. Kultura úhozu pro něj 

byla nesmírně důležitá, tvrdil, že na ní závisí rozvoj hudebního cítění. Mezi Mikešovy 

nejvýraznější žáky patří Jan Heřman, proslulý zejména interpretací skladeb Smetanových a 

dalších českých skladatelů, jejichž skladbám dodával nezapomenutelný výraz. 

Mikeš spis o klavírní technice bohužel nedokončil a tudíž ani nevyšel tiskem. Tento 

spis je výjimečný tím, že se jako jediný zabývá psychofyziologickým pohledem na 

problémy klavírní techniky. V dnešní době běžně pracujeme s pojmem váha paže a 

vděčíme za to mimo jiné i Mikešovi. Na svou dobu byl Mikeš pedagogem pokrokovým, 

bádavým, samostatným a bojujícím za svoje názory.

                                                          
12 BÖHMOVÁ, Z. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973. 184 s.
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Jak už bylo zmíněno výše, Mikeš se přikláněl zejména k myšlenkám deppovským. 

Vilém Kurz naopak rozšířil naši metodiku o myšlenky Leszetyckého.

3.2.2 Vilém Kurz a Technické základy klavírní hry

Vilém Kurz (1872-1945) se narodil v Německém Brodě, v rodině spisovatele, 

politika a vědce Viléma Kurze. Se svým hudebním vzděláním začal v Kutné Hoře u paní 

Štěpinové, poté na Högerově klavírním ústavu v Praze a posléze u pedagoga vychovaného 

Prokschovou školou J. V. Holfelda. Podnikl mnoho koncertních cest, byl uznávaným 

interpretem jak skladeb klasických, tak moderních a společně s Bohuslavem Lhotským a 

Bedřichem Váškou založil České trio. V letech 1898-1919 působil na konzervatoři ve 

Lvově, kde založil zvláštní kurzy klavírní hry i pedagogiky. V tomto období převažovala u 

Kurze činnost pedagogická nad činností koncertní. Během první světové války byla 

lvovská konzervatoř přenesena do Vídně a Kurz zde rovněž nějaký čas vyučoval. V roce 

1919 se Kurzova rodina stěhuje do Brna, kde Kurz působí jako profesor vyšší hry na 

pražské mistrovské škole a od roku 1928 na mistrovské škole v Praze. 

Kurz se přikláněl k myšlenkám Leszetyckého. Z jeho školy totiž vycházela řada 

skvělých umělců, a proto se Kurz rozhodl tuto školu prostudovat. Spojil ji se svými 

zkušenostmi a také se znalostmi, kterých se mu dostalo na lvovské konzervatoři, kde 

doznívala chopinská tradice. Tak si vytvořil svou vlastní cestu, svůj systém, který si ověřil 

během své pedagogické činnosti, a který se mu bez pochyby osvědčil. Důkazem nám může 

být řada vynikajících pedagogů a pianistů, kteří patřili mezi jeho žáky – jeho dcera Ilona 

Štěpánová-Kurzová, Rudolf Firkušný, Viktorie Švihlíková, Pavel Štěpán, Ilja Hurník, 

František Maxian, A. Grunfeldová, A. Sarauer. Kurzova škola byla obrovským přínosem, 

objevila se v době krize a zmatků v české klavírní pedagogice a vytvářela protipól školám 

německým, které byly přespříliš teoretizující.

Své poznatky Kurz sepsal ve svém díle Technické základy klavírní hry v roce 1924. 

Pro jeho vytvoření se rozhodl zejména proto, že žáci na vyšších stupních k němu přicházeli 

se špatnými návyky. Hned v úvodu Kurz říká: „Hlavním účelem těchto cvičení jest 

napraviti zakořeněné vady a zlozvyky a dát ruce schopnost dalšího vývoje naprosto 
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uvědomělým poznáním správných úkonů.“13 Kurz považuje studium technických cvičení 

za velice důležitý prvek, neboť je to nejjistější prostředek k dosažení zručnosti prstů a 

správného úhozu. Tato cvičení se však musejí provádět správným způsobem, „jest 

bezpodmínečně nutno, aby každý jednotlivý pohyb vykonáván byl s plným uvědoměním 

jeho významu a účelu. Neboť úspěch záleží jedině v uvědomělém poznání pohybů ruky a 

těch jejích součástí, jež jsou zúčastněny při správném provedení základních forem klavírní 

techniky, kteréž pohyby se pak v praktické hře vyskytují a stále opakují. Schází-li toto 

naprosté uvědomění všech i nejmenších podrobností, jest námaha marna a cvičení ztrátou 

času.“14 Tyto základní pohyby prstů a ruky jsou nesmírně důležité a proto se je Kurz snaží 

podrobně a co nejpřesněji vysvětlit, aby u hráče nedocházelo k pochybnostem, aby i ten, 

kdo neměl takové štěstí na spolehlivý návod od pedagoga, věděl, že postupuje správnou 

cestou. Kurz předpokládá, že jeho příručka bude studována pečlivě a s velkou 

koncentrovaností, třeba i několikrát po sobě, pokud bude mít hráč pocit nejistoty 

v některých oblastech. Hráč však nesmí očekávat, že pokud nastuduje školu několikrát, 

získá bravurní techniku. Jak už bylo zmíněno výše, hlavním záměrem školy bylo zbavit 

žáky zlozvyků. K naprosto spolehlivému odstranění vad Kurz doporučuje 2-3 měsíce 

studovat jen tato cvičení a naprosto vynechat všechny ostatní etudy či skladby, které hrál 

podle svého dřívějšího způsobu. Poté, co si osvojí základní klavírní techniku, může opět 

pokračovat, ale skladbami, které předtím nehrál, aby nevklouzl zpět do svých zlozvyků. 

Přeučování vad, pokud má být úspěšné, není vůbec snadné. Vyžaduje disciplinovanost a 

velkou trpělivost.  

Na začátku příručky Kurz uvádí návod ke cvičení, popisuje správné sezení u 

klavíru a správné postavení ruky. Cvičit by hráč měl odpočatý, protože je zapotřebí 

velkého soustředění. Je účinnější cvičit v intenzivních půlhodinách s malými přestávkami 

než hodiny bezmyšlenkovitě přehrávat. Zpočátku by měli žáci hrát každou rukou zvlášť, 

aby nedocházelo k únavě či přetížení ruky, a aby mohli přesně kontrolovat jednotlivé 

pohyby ruky, protože při hře oběma rukama se snadno přehlédnou chyby, které si žák pak 

zafixuje a musí se znovu odbourat. Kurz radí každou novou věc cvičit v co nejpomalejším 
                                                          
13 KURZ, V. Technické základy klavírní hry. 3. dopl. vyd. Prahay : Hudební matice Umělecké besedy, 

1942. 78 s.

14 KURZ, V. Technické základy klavírní hry. 3. dopl. vyd. Prahay : Hudební matice Umělecké besedy, 

1942. 78 s.
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tempu a pokud možno hned napoprvé správně (čehož docílíme promyšlením každého 

úkonu), neboť tyto první dojmy, utkvívají velice silně v paměti.

Správný posez je podle Kurze důležitý zejména ze dvou důvodů. Umožňuje 

přirozenou funkci všech částí těla, které se hry účastní (paže, trup, nohy), ale je důležitý i 

z hlediska estetického, protože posluchači poskytuje větší umělecký dojem. Přílišné hýbání 

trupem, nohama, hlavou a kývání odpoutává posluchačovu pozornost od výkonu. Avšak 

horší než tyto pohyby je pro hráče napětí v těle a strnulost, je nemožné pak dosáhnout 

krásné techniky a tónu. Hráč by měl sedět spíše níže, aby mohl využít váhu paže, 

vzpřímeně, aby mu neklesala ramena a loket (což má vliv na držení ruky) a nohy by se 

neměly opírat o nohy sedadla, protože se tím mění rovnováha těla.

Kurz se přiklání k názoru Leszetyckého ohledně správného postavení ruky. Ruka 

by při hraní měla mít přirozený tvar s mírně vyklenutými dlaňovými klouby. Pokud ruku 

svěsíme volně podél těla, sama se nám do tohoto tvaru zformuje – lehce zahnuté prsty, 

mírně vystouplé klouby a mezera mezi palcem a druhým prstem. Odmítá názor starších 

škol, jejichž metody požadovaly rovný povrch ruky, nevyvstávání kloubů, někdy dokonce 

jejich vtlačení dovnitř. Rovný povrch ruky a mírně stoupající zápěstí vyžadovala například 

i deppeho metoda, kterou zastával Mikeš. Ten však tento názor na držení ruky opustil a 

přiklonil se k stanovisku, které je dnes považováno za samozřejmé, všeobecné, tedy 

k přirozeně vyklenuté dlani. Postavení ruky se věnuje Kurz velmi podrobně a doprovází jej 

fotografiemi. Svá tvrzení podává velmi srozumitelně, odůvodňuje je a zároveň vysvětluje, 

co se stane při jejich nedodržení. Například: „Úhoz je jiný při pevném prstu a jiný při 

prohnutém. Pevný prst udeří ihned, bezprostředně, kdežto při úderu měkkým prstem 

následuje úhoz teprve po skončeném prohnutí prstu. Ztráta času tím vzniklá jest sice 

nepatrná, ale při rychlé hře stačí, aby způsobila nestejnost, která je ještě tím větší, 

vykonávají-li ostatní prsty své pohyby správně. Mimo to tón udeřený nepevným prstem 

bude neurčitý a mnohem slabší nežli tón udeřený prstem zaokrouhleným a napjatým.“15

Aby nedocházelo k přehnanému zvedání prstů, udává Kurz v cvičeních úhozu 

jednotlivými prsty výšku zdvihu v centimetrech (1-2 cm). Oktávy, akordy a frázování 

                                                          
15 KURZ, V. Technické základy klavírní hry. 3. dopl. vyd. Prahay : Hudební matice Umělecké besedy, 

1942. 78 s
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doporučuje Kurz cvičit z počátku ve zvětšených pohybech, protože je žák lépe chápe. 

Nicméně v příručce taktéž uvádí, že v praxi při hraní a v rychlejších tempech se tyto 

zvětšené pohyby nemohou používat a je zapotřebí přejít k pohybům malým. Ačkoli se 

Kurz snažil vše podrobně popsat a vysvětlit, aby předešel případným nedorozuměním, či 

špatnému pochopení, našli se bohužel učitelé, kteří si jeho pokyny vykládali jinak. Učili 

své žáky přehnanému vyklenutí ruky, zvedání prstů či pohybů zápěstí. Kurzovu knížku 

stihl zvláštní osud. Kolem roku 1945 začala být nezřízeně propagovaná, v některých 

školách ji dokonce prohlásili za jedinou přípustnou metodu vyučování. Následky nebyly 

příznivé. Tento naprosto nekritický a dogmatický přístup vedl k takovým podivnostem,

jako byly soutěže v „držení rukou“. Podle fotografií, které byly publikovány v příručce se 

formovaly ruce dětí, bez přihlédnutí k tvaru ruky či stupni pokročilosti. Následovala vlna 

stagnace a nemožnosti hledání vlastních tvořivých cest. Toto bohužel vrhlo nepříznivý stín 

na V. Kurze a zatemnilo jeho přínos, který je bezesporu velký. Kurz popisuje jednotlivé 

úkony a požadavky preciznosti, aby předešel nedorozuměním, ne proto, že by pro něj byla 

důležitá zejména technika. Kurzův záměr byl poskytnout žákům dostatečný technický 

základ, který je nezbytný pro každého jednoho pianistu, ale hlavní důraz kladl na stránku 

hudební – na srozumitelné vyjádření charakteru skladby, na obsah díla, na přirozenou 

hudebnost, na kulturu hraní.

4 Klavírní školy v 1. polovině 20. století 

4.1 Metodika počátečního vyučování hře klavírní a Nová škola 

techniky a přednesu Josefa Jiránka

Josef Jiránek (1855-1940) byl žákem Smetanovým, ke kterému se dostal jako 

desetiletý chlapec na doporučení bratra Smetany. Smetana ho přijal téměř jako člena 

domácnosti a vzdělával ho ve hře na klavír. V roce 1887 odešel Jiránek vyučovat do 

Charkova, v roce 1891 se vrátil do Prahy a začal vyučovat klavír na pražské konzervatoři, 

kde působil až do roku 1923 a díky němu se na konzervatoř dostává smetanovská tradice. 

V roce 1924 provedl Jiránek 50 smetanovských recitálů u nás a v Jugoslávii. Jiránek byl 

v provedení Smetanových skladeb úspěšný, jak uvádí Sýkora: „Francouzská firma Pathé 

s ním r. 1920 nahrála řadu Smetanových skladeb na gramofonové desky. Byl průkopníkem 
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mikrofonové práce klavíristy-sólisty.“16 Jiránek byl vyhlášeným pedagogem, mezi jeho 

nejvýznamnější žáky patří Smetanova dcera Zdeňka, Josef Faměra, Rudolf Friml, Marie 

Dvořáková, Vítězslav Novák. Nezabýval se jen činností pedagogickou, ale také činností 

publicistickou, mezi jeho nejvýznačnější díla patří: O klavírním přednesu, O Smetanových 

klavírních skladbách a jeho klavírní hře, Metodika počátečního vyučování hře klavírní a 

Cvičení úhozu.

Metodika počátečního vyučování hře klavírní je rozdělena do čtyř částí: 1. O 

nástroji, 2. O notovém písmě, 3. O pohybech, 4. První cvičení, a je doplněna sešitem 

notových příloh. V části „O pohybech“ se Jiránek zabývá správným stlačením klávesy, 

vysvětluje důležitost nezávislosti prstů – jeden z nejdůležitějších požadavků klavírní hry, 

jak uvádí, popisuje správný posez u klavíru a postavení ruky. V této části také uvádí 

tělocvičná cvičení k ujasnění si úlohy jednotlivých částí paže při hře před tím, než žák 

přistoupí k samotné hře: 1. Zvedaní natažených paží ze svislé polohy před sebe, návrat do 

svislé polohy, pokračování do zadu a opět návrat do svislé polohy. 2. Zvedání paží z pozice 

podél těla do vodorovné pozice od těla. 3. Každou paží opisovat v opačných směrech velký 

kruh od těla. 4. Paži ohnutou v lokti se sevřenou pěstí přiloženou k rameni vymršťovat 

dopředu a zase vracet zpátky. Tato cvičení se různě kombinují. Jiránek zmiňuje také 

cvičení k zesílení svalů v jednotlivých částech paže, neboť „V klavírní hře přicházejí 

k platnosti hlavně pohyby složité, jež však budeme cvičiti až při praktické hře. Tak na př. 

otáčivé pohyby v předloktí, nadzvedající buď malíkovou, nebo palcovou stranu ruky pojí 

se rády s pohyby strannými ruky i paže.“17 Následuje poměrně podrobný popis funkcí 

jednotlivých částí paže – kloubů, svalů, nervů a šlach při hře na klavír.

Nová škola techniky a přednesu je výběrem starší klavírní literatury, obsahuje etudy 

a studie pro přednes a měla by být doplněna sonátami či dalšími přednesy. Etudy Jiránek 

podle potřeby pozměnil, aby zvýšil jejich účinek, některé jsou zjednodušené, některé více 

obtížné a některé přepsané do jiných tónin. Studie pro přednes jsou velice důležitým 

prvkem, neboť hlavním cílem, kterého by měl žák dosáhnout, je oduševnělý přednes. 

                                                          
16 SÝKORA, Jan Václav. Dějiny klavírního umění od nejstarší doby až po současnost. 1. vyd. Praha : 

Panton, 1973. 331 s.

17 JIRÁNEK, J. Metodika počátečního vyučování hře klavírní. 2. vyd. Praha : Čsl. jednota hudebních 

stavů, 1934. 43 s.
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Pokud hráč nechce po celý život zůstat na úrovni diletantské, měl by se co nejdříve naučit 

cvičit, tak jak cvičí virtuózové. Jiránek zmiňuje několik z mnoha rysů tohoto cvičení. 

Především je to cvičení pomalé a pozorné, každý pohyb musí být promyšlený, měli 

bychom se vyvarovat pohybů zbytečných a rušivých, všímat si všech znamének během 

přednesu, promyslet si důkladně prstoklad, vžít se do nálady, kterou skladbou vyjadřujeme 

atd. Nejdůležitější je však cvičení pomalé a pozorné, doprovázené třeba i zpěvem. „Dobrý 

pianista nehraje, nýbrž mluví, zpívá, líčí, vypravuje v tonech a kreslí takřka pohyby svých 

rukou melodické obrysy frasí.“18

Cvičení úhozu je školou k dosažení současných, různých odstínů zvukových ve hře 

vícehlasé, jak je uvedeno v podtitulu, s dodatkem místo úvodu – Jak třeba cvičiti skladbu 

pro přednes? Obsahuje cvičení k nácviku dvojhmatů, akordů, vázaných dvojhmatů, sext, 

oktáv, vázaných akordů a vázané melodie a jednoho či dvou doprovodných hlasů v téže 

ruce. Tedy vlastně cvičení zaměřující se na to, kdy dva nebo více tónů zní současně, vrchní 

je však výraznější než spodní. V dodatku „Jak třeba cvičiti skladbu pro přednes?“ Jiránek 

upozorňuje na nejčastější chyby, které klavíristy potkávají a radí, jak se jich vyvarovat. 

Nalezneme rady, jak docílit současného úhozu a stejné zvukové síly tónů akordu, či jak 

dosáhnout šťavnatějšího přednesu vázané melodie. Upozorňuje na časté zrychlování při 

crescendu, nebezpečí přehrání skladeb, nahrazování přesného dodržení prstového legata 

užitím pedálu, nerozlišování pp od p a ff od f a další.

4.2 Karel Hoffmeister

Karel Hoffmeister (1868-1952) se narodil v Liblicích v hudební rodině. Studoval na 

varhanické škole, byl soukromým žákem klavíru J. Káana, studoval také na Univerzitě 

Karlově historii, dějiny umění a estetiku u Otakara Hostinského. Roku 1891 začíná působit 

jako učitel klavíru v Lublani, po návratu ze Slovinska v roce 1898 nastupuje na pozici 

adjunkta při klavírní škole na pražské konzervatoři a roku 1902 se stává profesorem 

klavíru, všeobecné nauky hudební, homofonní skladby a dějin hudby. Pražské konzervatoři 

zůstává věrný po 40 let, později nejen jako profesor, ale také jako rektor, do jehož postu 

byl zvolen dokonce šestkrát. 

                                                          
18 JIRÁNEK, J. Nová škola techniky a přednesu : pro žáky ve hře na klavír pokročilejší. Wien : Univ. 

Edition, 1910. 63 s.
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Při vyučování klavíru se Hoffmeister opíral o tehdejší moderní vyučovací metody.  

Nejdůležitějším elementem pro něj byl slohový přednes. Požadoval hru vzhůru od kláves a 

prosazoval připravovaný způsob hry, kdy ruka je nesena při klávesách a v přípravném 

dotyku. Při hře by se nemělo tlouct do klaviatury, ale při vytváření tónu by se měl náš hrací 

aparát střídavě koncentrovat a uvolňovat a měl by být propojený. Mezi Hoffmeistrovy 

přední žáky patřili Josef Páleníček, František Rauch, Věra Řepková aj.

Jeho stěžejní prací je Klavír, dílo, které se zabývá pedagogikou, metodikou a 

literaturou klavíru. 

5 Klavírní školy v 2. polovině 20. století

5.1 Klavírní škola pro začátečníky – Böhmová, Grünfeldová, 

Sarauer

Klavírní škola pro začátečníky vznikla v roce 1956 a vytvořil ji kolektiv autorů 

Böhmová, Grünfeldová a Sarauer. Hlavní cíl školy, jak uvádí autoři v úvodu je „rozvíjet 

hudební vlohy žáků, vychovávat jejich schopnost hudebního vnímání, cítění a myšlení, 

upoutat jejich zájem a vzbudit v nich lásku k hudbě“19. Toto je úkol velice náročný a proto 

se autoři snažili naplnit školu těmi nejlepšími skladbami. Obzvláště v počátečních stádiích 

studia, kdy žák touží po hudbě, neměl by být zklamán v podobě jednotvárných, 

nicneříkajících technických cvičení.  Autoři se inspirovali ruskou školou – Škola hry na 

piano, vytvořenou kolektivem autorů pod vedením A. Nikolajeva, zejména jejím přístupem 

k počátku vyučování. Žáci začínají hrou lidových písní bez znalosti not, jen podle sluchu a 

jen jedním prstem, nejlépe druhým nebo třetím, ruce se střídají, a později žák písně i 

transponuje. Toto je vynikající cesta k rozvoji hudebního sluchu, paměti i rytmického 

cítění. Umožňuje už od počátku žákovi prožít hudbu – sám si zahraje a zazpívá písničku.

Snaží se zejména o rozvoj hudebnosti dítěte, což vypozorujeme již od prvních stránek 

knížky. Začíná zpěvem lidových písní, jejich hraním jedním prstem podle sluchu a později 

i transpozicemi. Zároveň s těmito lidovými písněmi se žáci pomalu učí orientovat na 

klávesnici, učí se čtení not, získávají první úhozové návyky v malých cvičeních 

v pětiprstové poloze a připravují se tak na hru z not. Teprve po osvojení všech těchto 

                                                          
19 BÖHMOVÁ, Z.; SARAUER, A.; GRÜNFELDOVÁ, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : 

Supraphon, 1969. 128 s.
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dovedností může žák pokročit ke hře z not. Díky tomuto způsobu práce není později žák 

nucen zbavovat se špatných návyků. Hned od počátku se učí pořádku, přesnosti, 

správnému držení ruky a hraní bez chyb.

Klavírní škola pro začátečníky vychází z domácí tradice, vytvářené po mnohá

desetiletí řadou významných osobností jako například J. Proksch, Z. Fibich, J. Malát, J. V. 

Holfeld, V. Kurz a další. Tuto domácí tradici spojuje s novými poznatky a vytváří tak 

pokrokovou školu. Cílem příručky je docílit harmonické rovnováhy techniky prstů, zápěstí 

a celé paže. Uvolňování zápěstí a celé paže je pro školu zásadním, prostupuje celou 

příručku a jeho důležitost si uvědomíme hned na začátku knihy, protože je prvním 

cvičením, na které narazíme. Škola začíná prstovým úhozem, ale záhy přidává úhozy se 

zapojením paže – espressivo, odtah, staccato od kláves. Objevují se námitky, že tyto úhozy 

jsou pro méně nadané žáky obtížné, ale čím dříve žák s těmito úhozy začne, tím dříve si 

osvojí vláčnost, pružnost paže při úhozu a tím může utvářet i melodii, neboť získal 

základní výrazové prostředky. Dalším prvkem, na který škola klade důraz, je přednes a 

hned od počátku se snaží vychovávat u žáků smysl pro krásu. Chápání frází se žáci učí již 

od prvních cvičení, od frází obsahujících dva tóny, přes malá cvičení, na kterých by se 

mimo jiné měli naučit přednášet melodii až po skladbičky, kde by se žáci postupně měli 

pokusit o rozdíl mezi melodií a doprovodem. Žákovi jsou postupně představeny tři 

základní typy úhozu – legato, portamento, staccato a tím se zdokonaluje nezávislost rukou. 

Objevují se přípravná cvičení pro budoucí nácvik stupnic a akordů. 

Lidová píseň provází celou školu. Setkáváme s lidovými písněmi českými, 

moravskými a slovenskými v různých úpravách – rozdělené mezi dvě ruce (příprava na hru 

oběma rukama) a v úpravách pro dvě nebo čtyři ruce. Objevují se skladbičky přejaté ze 

starších škol (Proksch, Zvonař, Fibich-Malát), které mnohdy upravil A. Sarauer, který pro 

školu také vytvořil řadu skladbiček původních. Dále se objevují malé skladby velkých 

mistrů (Telemann, Vaňhal, Bach, Mozart, Beethoven) a skladby soudobé českých a 

slovenských skladatelů (Sarauer, Blatný, Eben, Frešo, Hanuš, Hurník, Kabeláč, Krejčí, Jan 

Novák, Slavický, Suchoň). Při výběru skladeb a sestavování látek, přihlíželi autoři 

k různým kritériím. Skladby by měly mít určitou uměleckou hodnotu, avšak být 

srozumitelné pro děti. Žáci by se měli seznámit se skladbami různého charakteru, nálad a 

stylů a otevřít tak žákovi pokud možno, co nejširší obzor. Jsou jim představeny i skladby 
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soudobých autorů, kteří používají složitější harmonii a žáci se tak již od útlého věku učí 

rozumět moderní hudební řeči.

Ve škole se samozřejmě objevují i etudy a technická cvičení, ale v souladu s cílem, 

kterého chce škola dosáhnout (rozvíjení hudebnosti a lásky k hudbě), odmítá převahu 

technických cvičení. „Omezujeme je na nejnutnější rozsah, avšak snažíme se dát žákovi i 

po technické stránce co nejlepší a všestranné základy“20. Před tím než žák přistoupí ke hře 

z not, seznámí se správným posezem u klavíru a postavením ruky. Škola klade důraz na 

uvolněnou paži, tvar dlaně při hře na klavír by měl být přirozený, autoři ho přirovnávají 

k tvaru ruky visící volně podél těla, tzn. „se zaokrouhlenými prsty a mírně vystupujícími 

dlaňovými klouby“21 a prsty by se neměly prohýbat v prstových kloubech. Pravá ruka je na 

klávesnici postavená v poloze c’’ - g’’ a levá malé c – malé g. Po každém postavení ruky 

do kláves následuje uvolnění, kdy žák nechá paži volně klesnout podél těla. Následují 

cvičení, popsaná slovně, při kterých se žák učí prvním úhozům. Úhoz by měl být ze 

začátku slabý, ale i přesto měkký, určitý a znějící. Cvičení jsou rozdělena na: 1. cvičení 

úhozu jednotlivými prsty (mimo palce), 2. cvičení úhozu palcem, 3. cvičení zápěstí, 4. 

cvičení jednotlivými prsty úhozem shora, s malými uvolňovacími pohyby zápěstí a 5. 

cvičení prstů ve skupinách. Žák při cvičeních nahlas počítá, například při cvičení úhozu 

palcem: raz – palec stiskne klávesu (úhoz slabý, bez pomoci ruky), dva – klid – palec drží

klávesu stisknutou, tři – palec pustí klávesu, ale nevzdaluje se od ní (zůstává s ní v doteku), 

čtyř – klid. Dále se škola snaží poskytnout žákům všechny druhy techniky a úhozů, které 

jsou možné na této úrovni. Objevují se cvičení rozvíjející jak prstovou techniku, tak 

cvičení, při kterých je zapotřebí zapojení celé paže – zejména při plném, zpěvném tónu 

v melodiích, při odtahu, při skocích atd. Za velmi důležitá považují autoři technická 

cvičení zaměřující se na dynamické odstínění úhozu, „neboť budí smysl pro kvalitu tónu a 

jeho odstínění a tím velmi pomáhají rozvíjet žákovo hudební cítění.“22

                                                          
20   BÖHMOVÁ, Z.; SARAUER, A.; GRÜNFELDOVÁ, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : 

Supraphon, 1969. 128 s.

21   BÖHMOVÁ, Z.; SARAUER, A.; GRÜNFELDOVÁ, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : 

Supraphon, 1969. 128 s.

22 BÖHMOVÁ, Z.; SARAUER, A.; GRÜNFELDOVÁ, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : 

Supraphon, 1969. 128 s.
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Škola je doplněna textovými poznámkami, které obsahují základní informace, žák 

si nemusí při hodině zapisovat učitelův výklad, a když náhodou zapomene, co znamenala 

např. ligatura, v příručce to nalezne. Metodický postup je pozvolný, škola je totiž 

zamýšlena pro široký okruh žáků. Je nemožné vytvořit jednotný metodický postup, když 

má učitel ve třídě žáky různě schopné. Množství a různorodost skladeb jsou však 

dostatečné a umožňují tak učiteli vybrat vhodnou skladbu pro žáka méně i více schopného. 

Škola se snaží žáky nezahltit a neznechutit jim hraní. Pokud se probere nový problém, je 

po něm většinou zařazena snadnější skladbička, aby se žák neunavil a měl stále chuť do 

hraní. Některé rysy školy jsou dnešní klavírní pedagogikou již překonané. Jde především o 

preferování legatového úhozu na rozdíl od portamenta, které je pro počáteční vyučování 

vhodnější a přirozenější. Dalším dnes překonaným rysem je užití pouze houslového klíče 

po poměrně dlouhou dobu a taktéž dlouhé setrvání v jedné poloze pouze na bílých 

klávesách.

5.2 Klavírní školička Zdeny Janžurové a Milady Borové

Tato klavírní škola je určena zejména předškolním dětem a dětem raně školního 

věku. Je koncipována velmi moderně a její zaměření na předškolní věk vneslo do české 

klavírní pedagogiky zcela nový směr. Je koncipována velmi netradičně, základem je totiž 

hra podle sluchu. Vychází ze čtyř tendencí: 1. přiblížit se dětské psychice, vyučovat hravou 

formou, uplatňovat humor a fantazii, 2. rozvíjet hudebnost, 3. rozvíjet improvizační 

schopnosti a 4. využívat spontánní aktivitu dítěte. Škola se snaží hravou formou následovat 

tyto tendence a docílit tak probuzení hudebního cítění, navození sluchové a rytmické 

představivosti a rozvíjení hudební paměti a tvořivosti. V předškolním věku se začínají 

formovat základy lidské osobnosti a schopnost estetického vnímání, je tedy ideální začít 

s probouzením hudební vnímavosti a rozvíjením představivosti právě v tomto věku. 

Celou školu prostupuje myšlenka, že malé dítě se nejlépe učí hrou a je kladen důraz 

na to, aby dítě nejdříve prožívalo a až pak poznávalo. Žák by měl mít možnost sám 

objevovat hudební skutečnosti, učitel by neměl dítěti prozrazovat to, na co může přijít 

samo. Autorky zdůrazňují rozhodující úlohu pedagoga, neboť on je ten, který musí 

s dítětem navázat kontakt, a který se snaží, aby dosáhl hudbou u dítěte citové účasti. Dítě 

učitele poslouchá, pozoruje a pak napodobuje, co vidělo a slyšelo. 
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Levá stránka školičky je určena pro učitele, všechny notové příklady, které jsou na 

této straně uvedeny, hraje dítě pouze podle sluchu napodobením učitele. Kromě písní zde 

najdeme hádanky, hry a říkadla. Pravá strana je určena dítěti, které jistě ocení krásné 

obrázky Josefa Palečka, které píseň doplňují a napomáhají představě o ní. Později se na 

pravé straně objevuje i jednoduchý notový zápis, podle kterého dítě hraje. Jelikož je škola 

věnována dětem ve věku 4-7 let, poměrně dlouhou dobu se uplatňuje beznotová hra. Dítě 

začíná poslechem ticha, učí se vnímat, koncentrovat a poslouchat. Seznamuje se 

s nástrojem pomocí „hry na zvířátka“. Dítě vyhledává na klávesnici tóny, které srovnává 

s hlasem lidí, ptáků a zvířat. Objevuje rozsahové možnosti nástroje, barvu v jednotlivých 

polohách a učí se nástroji naslouchat. Zkouší rozeznávat tóny vysoké a nízké, nejdříve ve 

větším rozpětí, pak v menším.

Volnost rukou a portamentový úhoz se dítě učí při hře na zvony. Kývá volně 

pažemi podél těla v rytmu slov „bim bam, bim bam“, čímž si prožívá pocit uvolněnosti 

v ramenním kloubu a pak se tímto volným a vláčným pohybem snaží napodobit zvuk 

zvonu na klávesnici. Pomocná slova „bim bam“ učitel s žákem rytmicky zpívá a nahrazuje 

tak pro děti nicneříkající počítání. Rytmické cítění se na tomto elementárním stupni rozvíjí 

pomocí hry „rytmické ozvěny“. Při této hře se využívá slov s různým počtem slabik a dítě 

se tak seznamuje s lichým a sudým metrem. Např. te-ta, ces-ta, so-va, hou-ba pro 

dvoučtvrťový takt,  ma-min-ka,ba-bič-ka, ko-čič-ka pro takt tříčtvrťový, mra-ve-ne-ček, lo-

pa-tič-ka, pam-pe-liš-ka pro takt čtyřčtvrťový. Učitel slova hraje a zpívá a žáci je hrají a 

zpívají pouze podle sluchu, napodobením učitele. Tyto rytmické ozvěny se dále rozvíjejí, 

od samostatných slov se přechází ke spojování slov, k říkadlům a mohou být propojeny i 

s procvičováním dynamiky.

Další hrou, kterou ve školičce nalezneme, je „hra na otázky a odpovědi“, které jsou 

nejdříve jen rytmizované a poté i melodizované. Tato hra představuje základ samostatné 

činnosti. Učitel vychází z rytmických ozvěn, které již s žákem hrál a pokládá mu otázky. 

Např. „Jaká je kočička?“ Dítě odpoví: „Kočička je mourovatá.“ Melodické ozvěny 

kombinují rytmické ozvěny na intervalu malé tercie g – e, později se transponují do 

různých poloh, učitel by se neměl vyhýbat polohám s černými klávesami. 



37

Ke „hře na zvony“ doporučují autorky často se vracet. Při tomto cvičení dochází 

k uvolnění a k odvážnému, volnému ponoření rukou do kláves. Tato hra vede nejen 

k tvorbě zpěvného tónu, ale také využívá větší prostor klávesnice, (děti nejsou fixovány jen 

na pětiprstovou polohu) a přispívá také ke správnému sezení a přenášení váhy.

S notovou abecedou se děti seznamují v průběhu celé školy. Jako první se naučí 

notu „e“, kterou si zapamatují poměrně snadno, neboť většina říkadel v první části školy 

začíná od „e“. Autorky zdůrazňují, že při postupné výuce not, by měl učitel dbát na to, 

„abychom vždy vycházeli od poznaného slyšeného tónu, aby nota byla pro dítě skutečnou 

značkou pro tón.“23 Dalšími notami, které se žák naučí, jsou „f“ a „g“. Následují 

jednoduché zápisy skladbiček, zatím však bez pomlk, předznamenání a jen ve čtvrťových 

hodnotách. V rozmezí těchto tří not se setrvá dostatečný čas na to, aby se žáci cítili jistě a 

pohodlně. Postupně se děti učí notové hodnoty, přibývají další noty, pomlky, dynamika, 

dvojhmaty, odlišení melodie a doprovodu, akordy, posuvky ad. 

Školička začíná hrou portamento, teprve po zvládnutí portamenta žáci přistupují ke 

staccatu. Ve „hře na slepičku“ je žáku představeno staccato. Dítě nemění pohyb ruky, jen 

zkracuje dotek s klávesou a dociluje živější hry. Slepička, která zobe zrníčka, pomáhá 

žákovi lépe si představit staccatový pohyb. Po hře na staccato se žák učí postupně spojovat 

dva a více tónů ve „hře na houpačku“. Legato je dítěti přiblíženo říkankou, při které žák 

přešlapuje z jedné nohy na druhou a pak se stejným pocitem spojuje dvě noty a přenáší je 

v oktávách. 

Klavírní školička se snaží uvést dítě do světa hudby hudebními hrami, říkadly, 

hádankami a písněmi, aby mělo dítě ze hry radost a začátek byl pro něj zábavný. Hra je tak 

pro dítě zábavou i prací zároveň. Stejně přirozeně jako se učí dítě mateřskému jazyku, učí 

se hudbě. Poslouchá, pozoruje a napodobuje, co vidělo a slyšelo. Školička hravým 

způsobem probouzí a rozvíjí sluchovou a rytmickou představivost, hudební paměť a 

tvořivost dítěte. 

                                                          
23 JANŽUROVÁ, Z.; BOROVÁ, M. Klavírní školička . 1. vyd. Praha : Panton, 1976. 210 s.
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5.3 Nová klavírní škola Zdeny Janžurové a Milady Borové

Tato čtyřdílná klavírní škola je určena pro děti od 7 let, navazuje na „Klavírní 

školičku“ (jejíž cílovou skupinou jsou děti od 4-7 let), ale může sloužit i jako samostatná 

škola pro začátečníky. Cílem klavírní školy je „probudit a dále rozvíjet hudební cítění dětí 

a jejich lásku k hudbě.“ Chce „navodit sluchovou a rytmickou představivost“ dětí „a jejich 

lásku k hudbě.“24

Nová klavírní škola začíná rozvojem rytmických a melodických představ a

dovedností, jichž se snaží docílit hrou podle sluchu na říkadlech a národních písních. Tento 

oddíl je doplněn řadou doplňovaček, kdy děti vpisují odpovědi přímo do knížky. Žák 

začíná hrou v portamentu a hned v prvopočátku zapojuje obě ruce. Pravá a levá ruka na 

sebe navazují, žák se zaměřuje na to, aby obě ruce zněly stejnoměrně, a dochází k rozvoji 

obou rukou. Již od počátku se žák učí jednoduché melodie transponovat i je doprovázet. 

Nejdříve snazšími doprovody jako dudácká kvinta, postupně se dítě propracuje 

k doprovodu akordickému, zahrnujícímu tóniku, subdominantu a dominantu. Žák si 

osvojuje překládání rukou, staccato, legato a dvojhmaty. Před přistoupením ke hře z not 

žáci procházejí intonační přípravou.

Zde, v intonační přípravě, najdeme jednoduché písně, nejdříve jen na tónech g1-e1, 

rozsah se postupně zvětšuje. Slyšené tóny děti zpívají s texty písní, poté intonují na jména 

not, stoupající a klesající melodii naznačují pohybem ruky a tóny si zapisují do notové 

osnovy.

Teprve po této intonační přípravě přistupují žáci ke hře z not. Basový klíč se 

vyučuje zároveň s houslovým, dítě se tak učí basový klíč přirozeným způsobem.

Žák se učí samostatně tvořit – dokončuje krátké melodie, vymýšlí druhý hlas. 

Hudební materiál je tvořen lidovými písněmi od nejjednodušších úprav až po úpravy 

umělecké, zpracované českými skladateli. Dále škola obsahuje skladbičky světových 

autorů jako jsou Bach, Beethoven, Mozart a žák se tak setkává s různými hudebními slohy. 

Rozsah učební látky je značný, což umožňuje učiteli přizpůsobit tempo postupu a obtížnost 

skladbiček schopnostem žáka. U nadanějších žáků učitel může vybírat skladby volně 

                                                          
24 JANŽUROVÁ, Z.; BOROVÁ, M. Nová klavírní škola 1.díl. 1. vyd. Praha : Panton, 1993. 149 s. 

ISBN 80-7039-169-3.
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z jednotlivých dílů školy. Pokud se dítě potýká s určitým problémem, setrvá v příslušném 

dílu poněkud déle a daný problém může procvičit na vícerých skladbičkách.

5.4 Klavírní prvouka Ludmily Šimkové

Autorkou této příručky je L. Šimková, lidové písně, tance a říkadla zpracoval Otto 

Šimek a školu obrázky doplnila Markéta Králová. Klavírní prvouka je rozdělena do 4 částí 

– 1. beznotová hra, 2. hra z not, 3. rovnocenná hra oběma rukama a 4. postupné rozšiřování 

pětiprstové polohy, polyfonie. 

Škola začíná písněmi a říkadly, kde žák hraje v portamentu jednotlivé tóny

(nejdříve žák setrvává na jednom tónu, postupně se rozsah rozšiřuje, objevují se i 

dvojhmaty) za doprovodu učitele. Dítě tak již od počátku poznává harmonický zvuk 

klavíru a cítí se jako plnoprávný interpret díla. To napomáhá vytvoření emocionálního 

zážitku hned v počáteční etapě učení, což je pro žáka velmi důležité. Dítě však ve většině 

skladbiček setrvává v jednočárkované a dvoučárkované oktávě, což omezuje poznávání 

barvy zvuku. Objevují se písně různých nálad – ukolébavky, písně veselé, žertovné a 

klidné. Žák by se měl snažit hrát kvalitním portamentovým úhozem a charakter zvuku 

přizpůsobovat charakteru písně. 

Hra z not začíná současně houslovým i basovým klíčem a později tak nedochází ke 

komplikovanému přeučování levé ruky z houslového klíče na basový. Výchozím bodem je 

jednočárkované c, od něhož se postupně rozšiřuje tónová oblast oběma směry. Jelikož je 

hra z not pro děti myšlenkově náročnější než hra podle sluchu, jsou první skladbičky druhé 

části trochu snadnější než poslední skladbičky první části. Intervalový rozsah těchto 

počátečních částí není velký, škola tak poskytuje žákům čas na stabilizaci pohybu. Písně

této druhé části hrají děti v portamentu oběma rukama a postupně přecházejí do legata, 

kterému autorka věnuje velkou pozornost. Legato je základním prvkem klavírní hry, 

„nejplněji odpovídá povaze hudební fráze, a proto i prostupuje celou Prvouku... Vnitřní 

souvislost tónů vlastní legatové hře je i nepostradatelnou vlastností fráze portamentové, 

staccatové, dvojhmatové a akordické.“25

                                                          
25

ŠIMKOVÁ, L. Klavírní prvouka. 2. vyd. Praha : Supraphon, 1986. 119 s.
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Starší školy začínaly rovnocennou hru oběma rukama hrou v unisonu, Klavírní 

prvouka využívá principu silové rovnováhy – protipohybu. Dítě tak má možnost procítit 

opěrnou funkci trupu. Trup tvoří pilíř a paže se o něj pří svých pohybech opírají. Tento 

prožitek má pro hru zásadní význam – stabilizuje práci paže a je nezbytný pro prstovou 

pohyblivost.

V poslední části školy se postupně přechází ke hře v širších polohách. Skladbičky 

již nejsou vázány jen na pětiprstovou polohu, objevují se stupnice, vázané dvojhmaty, 

akordy v tenutu, staccatu a objevuje se také přenášení paže do vzdálenějších oktáv. Na 

konci školy najdeme řadu obtížnějších skladeb. Dětem jsou zde představeny rytmicky 

komplikovanější české tance jako například furiant, skočná, kvapík, sousedská, rejdovačka 

ad.

Klavírní prvouka učí děti hru zábavnou formou na základě písní a říkadel. 

Neobsahuje však další náměty nezbytné pro všestranný hudební rozvoj dítěte. Škola 

nevyužívá spontánní aktivity dítěte, nenajdeme zde žádná systematická technická cvičení 

či cvičení rozvíjející improvizační schopnosti dítěte. Náměty pro takovouto práci však 

přináší Klavírní prvouka - Metodické poznámky, kterými autorka svou školu později 

doplnila, a které vyšly samostatně v roce 2003. Kromě výkladu své metody zde autorka 

věnuje samostatné kapitoly právě úvodu k improvizaci a technickým cvičením.
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Závěr

Po zhlédnutí vývoje českých škol si uvědomíme, kolik práce vynaložily generace 

pianistů a pedagogů k vyřešení problematiky počátků vyučování hře na klavír. Žák na 

začátku neumí nic a učitel ho musí naučit všemu. Notovému písmu, orientaci na klávesnici, 

správnému sezení, držení rukou, úhozu… Zároveň však učitel nesmí zanedbávat stránku 

hudební, přestože žáci v počátku mají k dispozici omezené schopnosti a možnosti. A toto 

všechno by se měl učitel snažit podávat srozumitelnou a zajímavou formou, aby žáka 

neodradil. Vidíme, že je to úkol nelehký, právě proto existuje tolik klavírních škol, které se 

snažily a stále snaží s tímto úkolem vypořádat. Názory a řešení jsou často rozdílné a každá 

škola má své přednosti a své nedostatky.

Většina škol se shoduje v prvních krocích výuky. Současně seznamuje žáka 

s klavírem, orientací na klávesnici a notovým písmem. Pro ulehčení začátku některé školy 

odsouvají hru z not z úplných začátků. Naučí žáky nejdříve znát klávesy, správný posez a 

základní úhozové pohyby na cvičeních, která se hrají zpaměti.(tento způsob zastávali ve 

svých školách například Böhmová, Grünfeldová a Sarauer; Zdena Janžurová a Milada 

Borová) Jinak je tomu ve škole Fibichově-Malátově, kdy žák začíná hrát rovnou podle not, 

což však vede k tomu, že se žák nemůže plně soustředit na držení a pohyb ruky a soustředí 

se na čtení not.

Ve většině starších škol se setkáme nejdříve s houslovým klíčem a až po zvládnutí 

houslového klíče se žáci učí číst klíč basový. V novějších školách převažuje tendence 

vyučovat basový i houslový klíč zároveň (Nová klavírní škola, Klavírní prvouka). Oba 

začínají od jednočárkovaného c, nahoru se pokračuje v klíči houslovém, dolů naopak 

v klíči basovém. Objevují se také snahy ulehčit žákům začátky tím, že jsou nad notami 

napsány písmeny jména not, jako například ve škole Zvonařově. O usnadnění basového 

klíče se snažil Švarc, pokoušel se ho nahradit pozměněným houslovým, který by se četl o 

oktávu níž.

Zjistili jsme, že všechny školy věnují velkou pozornost správnému sezení u nástroje 

a držení ruky. Zabývají se výší sedadla, což ovlivňuje pozici zápěstí a lokte, vzdáleností 

hráče od klavíru, tvarem ruky… Ve starších školách se doporučuje, aby hřbet ruky a 

zápěstí tvořily vodorovnou linii, aby ruka byla v absolutním klidu (Proksch), někdy se 

dokonce objevovala doporučení na vtlačení dlaňových kloubů dovnitř. Metodiky, které 
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vycházely z Deppeho, doporučovaly nízké sezení, ale později se od něj upustilo. Taktéž se 

objevují rozdílné názory na tvar ruky. Novější školy vycházejí z přirozeného tvaru dlaně, 

který zavedl Leszetycki. Tvar, který dlaň zaujme, když ji volně svěsíme podél těla, tzn. 

dlaňové klouby vystupují, prsty jsou mírně zahnuté a mezera mezi palcem a druhým 

prstem se nám vytvoří mírná mezera.

Dozvěděli jsme se také, že ve starších školách bylo naprosto běžnou praktikou 

používání chiroplastů. Celý první díl Prokschovy školy přepokládá jejich užívání a až 

v posledním cvičení tohoto dílu Proksch navrhuje hru bez chiroplastu.

Co se týče úhozu, starší školy setrvávají v úhozu ze zápěstí. Úhoz z ramene poprvé 

zaznamenáváme ve škole Fibicha-Maláta. Revoluční myšlenky představují Deppe, 

Leszetycki a Breithaupt, v jejichž stopách se vydávají čeští pedagogové a klavíristé Mikeš, 

Kurz a Hoffmeister ad. Uvědomují si, jak důležité je propojení činnosti velkých svalů paží, 

ramen, zad a beder. Hráči je tak umožněno hrát velkým a plným tónem a využívat většího 

dynamického rozpětí.

Vidíme, že klavírní školy u nás prošly velikým vývojem. Vzpomeňme na těžké 

začátky Tomáškovy, který se stal vynikajícím pianistou a pedagogem jen díky svému 

talentu, houževnatosti, píli a trpělivosti. Dnes máme metodicky urovnané příručky, které 

čerpají z poznatků starších klavírních škol, a které přinášejí žákům ta nejefektivnější 

cvičení a skladby.
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