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Anotace 

Tato práce představuje vybraná díla české klavírní instruktivní literatury 20. století. 

Nejprve stručně charakterizuje historický vývoj české klavírní pedagogiky a metodiky 

a dále se zaměřuje na souvislosti jejich vývoje ve 20. století. Snaží se vystihnout vztah 

mezi českými skladateli 20. století a klavírními školami téže doby a přehledným způsobem 

zaznamenat, do jaké míry a jakým typem skladeb tito skladatelé do škol přispěli. Dále 

uvádí přehled instruktivní literatury vydané mimo klavírní školy. V dalších částech tato 

práce přibližuje vybrané autory české instruktivní klavírní literatury 20. století a analyzuje 

některé z jejich skladeb. Na základě této analýzy popisuje nové prvky, jež do instruktivní 

literatury tvorba českých autorů 20. století vnesla, a také se snaží zhodnotit možnosti 

využití těchto skladeb při výuce na ZUŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní umělecké vzdělávání. 

 

Klíčová slova: instruktivní literatura, česká hudba 20. století, klavírní školy, Rámcový 

vzdělávací program pro umělecké vzdělávání 

Summary 

This thesis presents selected works of Czech instructive piano literature of the 

20
th

 century. Firstly, it briefly characterizes Czech piano pedagogy and methodology from 

the historical perspective and then focuses on their development in the 20
th

 century. 

Secondly, it attempts to capture the relationship between the Czech 20
th

 century composers 

and the contemporaneous piano schools, and to create a well-organized record of the extent 

and types of their contributions to these schools. Furthermore, it lists the instructive 

literature published in separate volumes. Consequently, this thesis introduces certain Czech 

20
th

 century composers more closely and analyses some of their compositions, on whose 

basis it describes new elements introduced by the Czech 20
th

 century authors. Finally, it 

evaluates the possibilities of the use of these pieces at music schools in accordance with 

the Framework Educational Programme for Artistic Education. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá vybranou českou instruktivní literaturou 20. století. 

Toto téma je v současné době, na počátku 21. století, stále aktuální, protože v oblasti 

pedagogiky a metodiky je sice třeba využívat již zavedených, propracovaných postupů, 

ale zároveň je nutné je obohacovat o nové poznatky, které přinášejí v současnosti 

prováděné výzkumy a studie. Výběr a užití instruktivní literatury musí být vždy v souladu 

se soudobými pedagogicko-metodickými poznatky a musí poskytovat adekvátní učební 

materiál, který odpovídá aktuálním požadavkům. Cílem klavírního vyučování totiž není jen 

mechanické ovládání nástroje, ale také vychovat schopné interprety, kteří si na základě 

vlastních různorodých zkušeností budou umět poradit s  hudebními problémy, jež jim 

přinese budoucnost. 

První část práce stručným způsobem shrnuje historický vývoj české klavírní 

pedagogiky a metodiky, čímž poskytuje podklady pro lepší pochopení současných trendů 

v klavírním vyučování. Ve svém rámci popisuje nejen nejdůležitější pedagogické zásady 

dané doby, ale také uvádí jména autorů, kteří svými skladbami přispívali do klavírních 

škol. 

Další část mé bakalářské práce se snaží postihnout vztah v současnosti využívaných 

českých klavírních škol (které byly vytvořeny ve druhé polovině 20. století) a českých 

soudobých skladatelů. Přehledným způsobem zachycuje, jakou měrou a jakým typem 

skladeb tito skladatelé do škol přispěli. Dále uvádí přehled instruktivní literatury českých 

autorů 20. století vydané mimo klavírní školy a na základě rozboru skladeb vybraných 

autorů se snaží popsat, co soudobá česká instruktivní literatura žákům přináší. Také se 

vyjadřuje k možnostem využití těchto skladeb s přihlédnutím k nárokům, jež kladou na 

schopnosti žáků. 

Na závěr se tato práce snaží zhodnotit možnosti využití analyzované české 

instruktivní literatury 20. století na ZUŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní umělecké vzdělávání. 

Cílem práce je podat ucelený obraz o využitelnosti, využívanosti a přínosu české 

klavírní instruktivní literatury 20. století. Práce by mohla posloužit jako studijní podklad 

pro začínající učitele ZUŠ, jimž usnadní orientaci v existujících materiálech a pomůže jim 

ve výběru vhodných skladeb. 
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1 Definice pojmů a zkratek 

Následující kapitola definuje v abecedním pořádku význam důležitých termínů 

a zkratek tak, jak jsou použity v této práci. 

 

instruktivní literatura hudební literatura určená technicky méně 

pokročilým hráčům, kteří se hře na nástroj 

teprve učí, zpravidla dětem 

klavírní škola sbírka progresivně řazených skladeb 

doplněná teoretickými/ metodickými 

pokyny vydaná za účelem výuky hry na 

klavír 

kompetence „souhrn vědomostí, dovedností a postojů 

důležitých pro rozvoj žáka po stránce 

umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v 

praktickém i profesním životě“ definovaný 

RVP ZUV 

RVP ZUV Rámcový vzdělávací program pro základní 

umělecké vzdělávání 

základní studium studium na ZUŠ pro žáky ve věku cca 6 – 

18 let, dělí se na I. stupeň (sedmileté 

studium) a II. stupeň (navazující čtyřleté 

studium) 

ZUŠ základní umělecká škola 

 

  



9 
 

2 Vývoj české klavírní pedagogiky a metodiky 

Následující kapitola se snaží stručně nastínit, jakým způsobem se vyvíjela česká 

klavírní pedagogika a metodika. Jejím cílem je poukázat na trendy, které se ve výuce 

prosazovaly, a také uvést jména autorů, jejichž skladby figurovaly jako instruktivní. 

2.1 České klavírní školy v 19. století 

Vzhledem k tomu, že historický vývoj v Českých zemích po dlouhou dobu 

neumožnil vznik podmínek pro rozvoj sólové hry na klávesové nástroje, první české školy 

klavírní hry pochází až z 19. století a jsou přímo určeny pro fortepiano. Z konce 18. století 

a počátku 19. je známé pedagogické působení Františka Xavera Duška  (1731 – 1799) 

a Václava Jana Tomáška  (1774 – 1850), avšak ani po jednom z autorů se do dnešní 

doby nedochovala klavírní škola v tištěné podobě. Autorem první dochované klavírní školy 

byl až Josef Proksch (1794 – 1864). 

Proksch je autorem dokonce dvou klavírních škol. První nese název Neues 

Unterrichtssystem im Pianoforte-Spiel mit Anwendung des Chiroplasten von Johann 

Bernhard Logier. Vermehrte, für seine Schüller eingerichte Ausgabe von Jos. Proksch, 

Director des Musikklehranstalt nach Logiers Methode in Prag. Tato dvoudílná učebnice, 

ovlivněna metodami berlínského klavírního pedagoga J. B. Logiera, u nějž sám Proksch 

nějaký čas studoval, vychází z naprostého klidu těla i ruky a izolovaného prstového úhozu. 

Navíc doporučuje užívání tzv. chiroplastů a vodičů prstů (die Fingerführer), jejichž účelem 

bylo zajistit správné postavení ruky a zamezit rušivým pohybům. Kromě výkladu teorie 

tato učebnice obsahuje Prokschova autorská cvičení, etudy a ve druhém díle i přednesové 

skladby. Sám Proksch však od metod popisovaných ve své první škole upustil a vytvořil 

školu novou, tentokrát šestidílnou.  

Škola je pojmenována Versuch einer rationellen Lehr-Methode im Pianoforte-

Spiel. Její díly jsou uspořádány tak, aby mohly vést žáka „od samých počátků až 

k nejvyšším stupňům“
1
, a každý z nich se sestává z technické a praktické části. Mimo 

skladeb Prokschových, šestý díl této školy obsahuje také virtuózní skladby Prokschových 

žáků, z nichž většina už dnes není známa – např. Charlese Wehleho, Pia Richtera, Bohdana 

Proksche či Augusty Kolárové. Za zmínku stojí, že v tomto díle byla též uvedena koncertní 

etuda Bedřicha Smetany Na břehu mořském op. 17. 

                                                           
1
  BÖHMOVÁ, ZDEŇKA. Kapitoly z dějin klavírních škol. 1. vydání. Praha : Editio Supraphon, 1973. 184 s. 
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Na Prokschův odkaz navázali někteří jeho žáci: Adolf Horák  (1850 – 1892), 

který vydal školu zaměřenou na mladší děti pod názvem Kinderklavierschule, a Václav 

Švarc  (1830 – 1892), který rozvinul Prokschovu metodiku ve svém díle Grosse 

theoretisch-practische Klavierschule. Tato rozsáhlá škola sice čerpá z Proksche, ale přináší 

řadu metodických vylepšení. Mezi nejpodstatnější z nich se řadí rozumná redukce 

technických cvičení, zpomalení učebního postupu a kultivace uvedených příkladů po 

stránce kompoziční. I přesto však byla škola příliš obtížná pro průměrného žáka, a proto 

Švarc realizoval i její úpravu pro děti mladší osmi let. Švarcova škola pak byla dále 

zdokonalována a upravována, např. Jakubem Virgilem Holfeldem (1835 – 1920). 

V polovině 19. století se jako protiváha školy Prokschovy objevila Průpravná škola 

klavírní hry Ferdinanda Bayera (1803 – 1863). Bayer se na rozdíl od Proksche vyhýbá 

teoretizování a zahrnuje mnoho jednoduchých cvičení, která jsou však značně monotónní 

povahy (často v tónině C dur, se stereotypními doprovodnými figuracemi). Jak píše 

Böhmová: „Je podivuhodné, že se v pedagogické praxi udržuje až do dnešní doby…“
2
 

a zdůrazňuje, že k její životnosti dozajista přispěly četné úpravy a doplnění o lidové písně. 

Mezi autory, kteří se v úpravách školy angažovali, byli mimo jiné Jindřich Máslo, 

František Mach či Václav Flegl. 

Klavírními školami se proslavili také čeští rodáci působící v zahraničí. V Rusku si 

vybudoval své jméno Josef Pišna  (1826 – 1896), který vytvořil dvě sbírky technických 

studií: 60 Exercices progressifs (tzv. Velký Pišna) a Malá cvičení (tzv. Malý Pišna), a také 

Josef Ryba (1821 – 1893), jenž společně s Adolfem Henseltem sepsal klavírní školu 

s názvem Racionalna metoda izučenija forte-pianoj igry. Další Rybovým dílem, které 

přispělo k instruktivní literatuře pro nižší stupeň technické vyspělosti, jsou jeho dovedně 

harmonizované úpravy lidových písní Muzykalnyj sbornik malenkich pjes i narodnych 

pesen postepennoi trudnosti dlja fortepiano, mezi nimiž figurují i české národní písně. 

Některé z nich byly později použity v Klavírní škole pro začátečníky. 

Doposud uvedené klavírní školy sice byly napsány českými tvůrci, avšak teprve od 

poloviny 19. století byly školy formulovány v českém jazyce. Jako první takovou školu 

uvádí Böhmová školu Josefa Soukupa (1819 – 1882), která byla ještě psána dvojjazyčně 

(česko – německy). Krom pokusů o vytvoření českých ekvivalentů k německé hudební 

                                                           
2 BÖHMOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha : Editio Supraphon, 1973. 182 s. 
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terminologii však nepřináší nic objevného, a možná i proto se častěji jako první skutečně 

česky psaná škola uvádí Teoreticko-praktická škola piana s národními písněmi co cvičnou 

látkou pro útlou mládež Josefa Leopolda Zvonaře  (1824 – 1865). Zvonařova škola se 

vyvaruje neobratných Soukupových překladů a přináší obohacení klavírní pedagogiky 

zejména v počátcích výuky, kdy Zvonař doporučuje hraní písní podle názvů tónů 

zaznamenaných písmeny abecedy, nikoli notovým zápisem. 

Nejvýznamnějším pedagogickým dílem druhé poloviny 19. století byla Velká 

teoreticko-praktická škola pro piano Zdeňka Fibicha  (1850 – 1900) a Jana Maláta  

(1843 – 1915). Tato pětidílná škola představuje jednak vyčerpávají teoretický výklad, 

zahrnující vysvětlení základních pojmů, notového písma, popis klavírní mechaniky i 

podrobnou historii klavírního vyučování, a také mnoho skutečně hodnotných skladeb. 

Mezi nimi nejen originální verze skladeb světových velikánů (jakými byli Bach, 

Beethoven, Mozart, Haydn, Smetana, Dvořák nebo Čajkovskij), ale i jejich čtyřruční 

úpravy pro začátky klavírní hry a také řadu úprav národních písní a autorských skladeb 

nebo etud, seřazených podle obtížnosti. Fibichova – Malátova škola také jako první česká 

škola hovoří o „úhozu z ramene“
3
, což můžeme chápat jako pokrok z hlediska techniky 

dnešní klavírní hry. V porovnání se školou Prokschovou hodnotí Böhmová tuto školu 

následovně: „…Prokschova škola je mnohem logičtěji a důkladněji promyšlena po stránce 

metodické než škola Fibichova – Malátova, která ji však překonává hudební hodnotou své 

látky a národním duchem, kterým je proniknuta.“ 

Je patrné, že v 19. století pocházela instruktivní literatura především z pera 

jednotlivých pedagogů, kteří se snažili koherentním způsobem zpracovat své pedagogické 

zásady pro veřejnost. Nebylo časté, že by autoři uváděli ve svých školách jiné skladby než 

vlastní, výjimku tvoří však druhá škola Prokschova a škola Fibichova – Malátova. Tento 

jev byl zřejmě také dán cílem klavírních škol v tomto období, jímž bylo naučit žáky 

zvládnout techniku hry. Rozvoji hudebního cítění nebyla přikládána velká váha, daleko 

více byla ceněna technická správnost provedení skladeb. Tomu odpovídá i sestava 

publikovaných cvičení a etud, které se opakovaně zaměřovaly na nácvik určité technické 

dovednosti. Za nezbytnou součást pianistického vzdělání byly také považovány hudebně-

teoretické disciplíny, jako např. harmonie, a proto byly školy takřka vždy doplněny o 

rozsáhlou teoretickou část. Teprve pod vlivem národního obrození se do klavírního 

                                                           
3
BÖHMOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha : Editio Supraphon, 1973. 182 s. 
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školství vnesl nový rozměr, a to hra národních písní, která předznamenává směr, jímž se 

klavírní pedagogika ubírala ve 20. století. 

2.2 České klavírní školy v první polovině 20. století 

Na počátku 20. století přetrvávala obliba využití národních písní. Zatímco však 

většina autorů považovala písně za doplněk technických cvičení, Václav Flegl  (1876 – 

1951) se ve své Elementární škole hry klavírní pokusil využít písní i k nácviku technických 

problémů, čímž chtěl dosáhnout zvýšení záživnosti učení. Na začátečnické úrovni však 

národní písně představují řadu neočekávaných technických obtíží, a proto Fleglova snažení 

nebyla dále rozvíjena. 

Počátek 20. století s sebou také přináší hledání v oblasti způsobu hry, který 

(vybuzen podněty, jež dal hudbě impresionismus) se již nesoustředí pouze na bezchybnost 

hry, ale také na kvalitu tónu a jeho barvu. Hlavními průkopníky nových metod byli Adolf 

Mikeš  (1864 – 1929), Karel Hoffmeister  (1868 – 1952), Josef Jiránek  (1855 – 

1940) a Vilém Kurz  (1872 – 1952), z nichž každý reprezentuje jeden z možných směrů 

vývoje, jimiž se klavírní pedagogika ubírala. 

Adolf Mikeš se přiklonil k metodám německého učitele Ludwiga Deppeho, který 

jako první zdůrazňoval „význam velkých svalů paže pro klavírní techniku“
4
. Nespokojil se 

ovšem s pouhým převzetím Deppeho metody, nýbrž sám dále prováděl pozorování 

klavírních pohybů a snažil o nalezení ideálu, který by byl vyhovující jak pro lidské tělo, 

tak pro zvukovou kvalitu. Nakonec se svými poznatky přiblížil tomu, co se v klavírní 

pedagogice využívá dnes – totiž že pro klavírní hru jsou užitečné jak velké svaly paže 

a zad, tak i prstová a zápěstní technika. 

Také Josef Jiránek dospěl ke společnému využívání paže i prstové techniky. Jeho 

poznatky především obohatily nácvik základů hry úplnými začátečníky: zaprvé Jiránek 

zahajuje hru nácvikem úhozu za pomoci váhy celé paže a teprve později přechází k úhozu 

legatovému a staccatovému, zadruhé Jiránek přichází jako první s nácvikem hry lidových 

písní jedním prstem podle sluchu od různých tónů, čímž dociluje rozvoje hudebnosti ještě 

před tím, než se žák seznámí s notami. Tento přístup byl později také využit v některých 

školách druhé poloviny 20. století. 

                                                           
4
 BÖHMOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha : Editio Supraphon, 1973. 182 s. 
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Karel Hoffmeister se především zasloužil o informování veřejnosti ohledně 

rozporuplných názorů na klavírní metodiku. Sám se vydal cestou syntézy a jeho metodika 

se vyznačovala velkou mírou přípravy jednotlivých tónů, a tudíž i velkou intonační 

jistotou. 

Vilém Kurz přinesl ze svého pobytu ve Lvově zásady Leszetyckého metodiky, 

která navázala na metodiku Carla Czerného. Ve svých Technických základech klavírní hry 

velmi detailně popsal způsob držení a tvaru ruky, způsob práce prstů a pohyby rukou 

a zápěstí. Věnoval se také zásadám správného cvičení a otázkám úhozu, frázování 

a přednesu. Vše charakterizoval s velkou důkladností a přesností, aby nemohlo dojít ze 

strany hráče ke špatnému pochopení pokynů. Bohužel opak se stal pravdou: Kurzova 

metodika nabyla nesmírné popularity po r. 1945 a pod vlivem komunistického režimu 

začalo docházet k dogmatickému dodržování Kurzem uvedených pravidel. Jak 

poznamenává Sýkora, dokonce nebylo výjimkou, že se pořádaly „soutěže v držení rukou“ 

podle Kurzem pořízených fotografií. 

Nekritické prosazování jednostranně zaměřené výuky pianistů na základě Kurzovy 

metody způsobilo rigiditu a značnou stagnaci rozvoje české klavírní metodiky, která se 

ještě do té doby slibně rozvíjela v souladu se světovým vývojem. 

2.3 České klavírní školy v druhé polovině 20. století 

2.3.1 Klavírní škola pro začátečníky 

První českou školou druhé poloviny 20. století byla klavírní škola Zdenky 

Böhmové , Arnoštky Grünfeldové  a Aloise Sarauera s názvem Klavírní škola pro 

začátečníky (1956). Škola je rozdělena do tří částí: Průprava před hrou z not, Hra z not 

a Výběr skladeb. 

Přestože je škola určena úplným začátečníkům, její postup je z dnešního pohledu 

příliš teoretizující a komplikovaný, zvláště pro dítě. V rámci průpravy před samotným 

hraním navazují autoři na způsob výuky, který započal již v prvé polovině století Jiránek, 

a doporučují hru lidových písní bez not, pouze podle sluchu vyťukat jedním prstem. Snaha 

o rozvoj hudebního sluchu, paměti a rytmického cítění, však může být zmařena přílišnou 

počáteční obtížností písní – písně, které uvádějí autoři jako modelové, rovnou začínají 

v rozsahu pěti a více tónů (např. Kočka leze dírou a Kdes holubičko lítala). Sám teoretický 

výklad je zdlouhavý a nezáživný. Seznamuje žáka se základními hudebně-teoretickými 
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pojmy, stavbou nástroje a s notovým zápisem, dále pak se správným způsobem sezení u 

klavíru, správným držením ruky a správným úhozem. Zde se projevují vlivy Kurzovy 

metody: jednotlivé kroky jsou dokumentovány fotografiemi a doplněny průpravnými 

cvičeními na úhoz jednotlivých prstů, úhoz prstů ve skupinách a pohyblivost zápěstí. 

Cvičení jsou značně monotónní, založená na počítání. 

Hra z not je pro začátek relativně komplikovaná, protože brzy vyžaduje koordinaci 

obou rukou a orientaci ve dvou notových osnovách. Začíná orientací žáka v pětiprstové 

poloze (pravá ruka c
2
 – g

2
, levá ruka c

1
 – g

1
), záhy se připojuje rozdělení melodie do dvou 

rukou, cvičení opakovaných tónů a  nezávislosti obou rukou. Žáci jsou stručně poučeni o 

přednesové a technické problematice, v souvislosti s jejím výskytem v předkládaných 

skladbičkách, jež jsou z velké části dílem Antonína Sarauera  a Františka Beyera
5
 

a jsou monotónní jak z hlediska tóniny (převážně C dur), tak stylizace doprovodu. Teprve 

po probrání intervalů přichází žáci do styku s předznamenáními, stupnicemi, chromatikou 

a skoky. Způsob úhozu je představován v pořadí legato – staccato – portamento, což může 

vést ke špatným návykům ohledně využití váhy paže. K jednotlivým technickým 

problémům, s nimiž se žáci setkávají, jsou připojeny také technická cvičení v samostatné 

kapitole v závěru učebnice. 

V současné praxi nejvyužitelnější částí této klavírní školy je závěrečný Výběr 

skladeb, který nabízí mnoho skladbiček, zabývajících se řešením různých výrazových, 

slohových i technických problémů. Kromě Sarauerových skladbiček zde také nalezneme 

úpravy (někdy i čtyřruční) skladeb vídeňských klasiků, českých velikánů Antonína 

Dvořáka a Bedřicha Smetany a také skladbičky českých skladatelů dvacátého století (např. 

Petra Ebena, Josefa Blatného , Klementa Slavického , Il ji  Hurníka  a dalších). 

2.3.2 Klavírní školička a Nová klavírní škola 

Tyto navzájem navazující školy jsou dílem autorek Zdeny Janžurové  a Milady 

Borové . Klavírní školička (1976) je určena dětem od čtyř do sedmi let věku. Obsahuje 

komponované skladbičky Luboše Sluky a je bohatě ilustrována Josefem Palečkem. Levá 

stránka v knize obsahuje vždy metodické pokyny pro učitele, pravá pak materiály pro dítě. 

Tato škola vyučuje klavírní hru hravou a nenásilnou formou, hojně využívá říkadla, písně 

a dětskou představivost. Zábavnou formou rozvíjí hudební představivost a cítění, jako 

příklad může posloužit hraní hlasů zvířátek, hra na ozvěnu či hra na zvony. Na rozdíl od 

                                                           
5
 převzaty z Bayerovy klavírní školy 
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Klavírní školy pro začátečníky je zde výchozím úhozem portamento, které lépe umožňuje 

ovládání svalů celé paže než legato, s nímž se v této škole žáci seznamují až po zvládnutí 

portamenta a staccata. Notový zápis je představován postupně, teprve po zvládnutí 

základních hudebně-technických návyků, nejprve v klíči houslovém, pak basovém. Taktéž 

obouruční hra a další dovednosti, jako hra intervalů, kvintakordů a stupnic, přibývají 

pomalu po rozfázovaných krocích. 

Nová klavírní škola (1993) je čtyřdílná a prvním dílem navazuje na Klavírní 

školičku, avšak protože i částečně opakuje její látku, může být používána naprosto 

samostatně. Stejně jako Klavírní školička klade velký důraz na postupné rozvíjení vlastní 

tvořivosti a hudebního cítění dítěte, častá je hra podle sluchu, transpozice či dokonce 

dotváření variací. Nová klavírní škola obsahuje jak autorské skladby Zdeny Janžurové 

a Milady Borové, tak i jiných autorů, českých i zahraničních, současných i minulých. 

Z autorů druhé poloviny 20. století do této školy přispěli svým dílem např. Petr Eben, 

Jan Hanuš, Ilja Hurník, Otmar Mácha , Miroslav Raichl , Alois Sarauer, 

Klement Slavický a Luboš Sluka . 

2.3.3 Klavírní prvouka 

Klavírní prvouka (1983) je dílem Ludmily Šimkové  a Otty Šimka, který 

hudebně zpracoval využité lidové písně, tance a říkadla. Po stránce technické uvádí stejně 

jako Klavírní školička za výchozí úhoz pro nácvik portamento, čímž se dociluje větší 

volnosti a samostatnosti paží, a postupuje zvolna od hry podle sluchu ke hře z not. Od 

ostatních škol se tato liší především tím, že je celá vystavěná právě na lidové slovesnosti – 

Šimková totiž zdůrazňuje blízkost lidové tvorby vrozenému hudebnímu cítění
6
. Na rozdíl 

od ostatních škol tu veškerý nácvik probíhá pouze na říkadlech a písních, ve škole nejsou 

obsažena žádná technicky zaměřená cvičení ani autorské skladbičky. Dochází tak k rozvoji 

hudebního cítění dítěte, obohaceného o vnímání harmonických, melodických i rytmických 

zvláštností lidové hudby, avšak chybí zde prostor pro systematické procvičování 

technických dovedností a pro improvizaci. Tyto nedostatky byly později vykompenzovány 

vydáním Metodických poznámek, kde jsou možnosti nácviku jednotlivých technických 

prvků uvedeny. 

                                                           
6
 ŠIMKOVÁ, Ludmila. Klavírní prvouka. Praha : Edition Supraphon, 1983. 119 s. 
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Z výše uvedeného možno pozorovat, že česká klavírní metodika odrážela světové 

trendy vývoje klavírní metodiky, ale zároveň zachovává poplatnost české lidové tvorbě, 

která se stala nedílnou součástí klavírních škol v době národního obrození a svůj význam si 

zachovává dodnes. Jediným obdobím, kdy došlo k ustrnutí české klavírní metodiky, bylo 

období po r. 1948, ve kterém jednostranné upřednostňování Kurzovy metody pro nácvik 

bezchybného držení rukou a techniky vedlo k potlačení rozvoje hudebnosti žáků a výchově 

mechanicky hrajících pianistů. Naštěstí v poslední čtvrtině století nastal zvrat a česká 

klavírní metodika se opět začala věnovat nejen technickému provedení hry, ale také rozvoji 

hudebního cítění, slyšení a improvizačních dovedností. 
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3 České klavírní instruktivní skladby 20. století  

Následující kapitola podává přehled využití skladeb českých autorů 20. století 

v českých klavírních školách. Zaměřuje se na školy 2. poloviny 20. století, protože školy 

první poloviny století byly spíše zaměřeny na nové trendy v technice klavírní hry než na 

uvádění skladeb současných autorů a také proto, že právě těchto škol se dodnes používá při 

výuce. 

3.1 Podíl skladeb českých autorů v českých klavírních školách druhé 

poloviny 20. století 

Českých instruktivních klavírních skladeb existuje ve 20. století celá řada. Jednak 

jsou to skladby klavírních pedagogů (jako např. Aloise Sarauera), ale také sem spadá část 

tvorby skladatelů, kteří se jinak věnovali rozsáhlejším dílům, ať už instrumentálním, 

orchestrálním nebo vokálním. Neznamená to však, že by skladby těchto autorů byly 

odděleny od klavírních škol. Naopak ve školách druhé poloviny 20. století bylo běžné 

prolínání metodicky zaměřených cvičení a skladbiček jejich tvůrců se skladbami jiných 

autorů. 

Užití skladeb českých autorů 20. století v klavírních školách téže doby je 

zachyceno v následujícím grafu (Obrázek 1): 

 

Obrázek 1: Procentuální zastoupení skladeb v českých klavírních školách 2. poloviny 20. století 
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Z uvedeného rozložení vyplývá, že pomineme-li Klavírní prvouku a Klavírní 

školičku, které obsahují hudební materiál ryze českého původu (Klavírní prvouka je dílem 

Ludmily a Otta Šimkových, Klavírní školička byla vytvořena Zdenou Janžurovou 

a Miladou Borovou za přispění Luboše Sluky), české klavírní školy uvádějí jak skladby 

českých, tak zahraničních autorů. Zatímco ve školách určených pro nižší stupeň technické 

vyspělosti skladby českých autorů převažují, ve školách pro pokročilejší pianisty je patrný 

nárůst počtu zahraničních skladeb. Z hlediska skladeb českých autorů pak jasně dominují 

skladby současných autorů nad skladbami autorů 19. století a starších. To svědčí o hojnosti 

a také oblibě současné české instruktivní literatury. 

Skladby, jimiž čeští autoři 20. století do klavírních škol přispívali, můžeme rozdělit 

na tři skupiny:  

1. skladby zaměřené na nácvik určitého technického problému, 

2. přednesové autorské skladby, zpravidla programního charakteru, a 

3. úpravy lidových písní (popř. zhudebnění lidových říkadel). 

Skladby technického zaměření jsou většinou vytvořeny přímo autory dané školy. 

Výjimku tvoří některé etudy, ty jsou ovšem zpravidla dílem zahraničních autorů (Carla 

Czerného, Henriho Lemoina apod.). Z českých autorů jsou uváděni pouze Jan Malát  

(3. díl Nové klavírní školy – cvičení pro nácvik obalu a trylku) a Jiří Vřešťál  (4. díl téže 

školy obsahuje jeho Přírazovou, Terciovou a Sextovou studii). Přednesové skladby byly 

naopak většinou napsány jinými autory než autory školy a úpravy lidových písní pochází 

jak z pera autorů škol, tak jiných skladatelů. 

Graf na následující straně (Obrázek 2) zachycuje rozložení typů skladeb českých 

autorů 20. století v jednotlivých školách. Z hodnocení byla vynechána Klavírní prvouka, 

o níž již bylo předesláno, že celá její metodika je vystavěná na lidových písních, a Klavírní 

školička, která se vymyká tím, že je určena pro žáky velmi nízké věkové kategorie, a tudíž 

kromě lidových písní obsahuje spíše instruktivní hry než skutečné skladby. 
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Obrázek 2: Typy skladeb českých autorů 20. století v českých klavírních školách téže doby 

Je možno pozorovat, že ve většině škol je vyrovnaný podíl technických 

a přednesových skladeb, přičemž každá z těchto skupin představuje přibližně 30 – 45 % 

uváděného notového materiálu. Podíl lidových písní tedy činí 20 – 30 %. Vymyká se pouze 

první díl Nové klavírní školy, která obsahuje ze 45 % úpravy lidových písní a úměrně 

menší podíl přednesových skladeb. Je však nutno mít na paměti, že se tyto údaje týkají 

pouze skladeb českých autorů, a tedy že v rámci všech uvedených skladeb by bylo 

rozložení podílu jednotlivých typů skladeb jiné, zvláště u vyšších dílů Nové klavírní školy, 

kde české skladby 20. století představují pouze 30 – 40 % ze všech uvedených. 

3.2 Čeští autoři 20. století zastoupení v českých klavírních školách druhé 

poloviny 20. století 

Je zřejmé, že ne všichni autoři přispívali do klavírních škol stejným dílem. Zatímco 

Luboš Sluka se přímo podílel na vytvoření klavírních podkladů pro Klavírní školičku 

a Antonín Sarauer vytvořil většinu skladeb pro školu, jíž je spoluautorem, jiní autoři byli 

zařazováni do klavírních škol jen příležitostně. Četnost zastoupení jednotlivých autorů ve 

školách, které uvádí směs skladeb různých autorů (tedy Klavírní škole pro začátečníky 

a Nové klavírní škole), shrnuje následující graf
7
 (Obrázek 3): 

                                                           
7
 Ve výsledku jsou započítány pouze skladby Antonína Sarauera, jež byly v Klavírní škole uvedeny ve 

Výběru skladeb, jelikož jakožto její spoluautor napsal/ upravil většinu skladeb v části Hra z not. 
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Obrázek 3: Četnost zastoupení českých autorů 20. století v Klavírní škola pro začátečníky a Nové 

klavírní škole 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejhojněji využívané úpravy lidových písní 

jsou od Petra Ebena a Luboše Sluky a že i v jiných školách než přímo v Klavírní škole 

pro začátečníky se relativně často využívají úpravy Aloise Sarauera. Sarauer a Sluka 

jsou také předními autory uváděných přednesových skladeb, následováni Otmarem 

Máchou. Relativně málo často jsou však zahrnováni autoři, kteří se nevydali cestou 

programních instruktivních skladbiček, jako např. Iša Krejčí  (Klavírní škola pro 

začátečníky uvádí jeho Menuet), a autoři, kteří se odpoutali od tradičních pravidel a začali 

například využívat moderní notaci (pouze čtvrtý díl Nové klavírní školy přináší dvě 

skladby Jana Kapra). 
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3.3 Samostatně vydaná alba českých autorů instruktivní literatury 

20. století 

Kromě skladeb zveřejněných v rámci některé z klavírních škol byla také 

publikována samostatná alba skladeb určená mladým pianistům. Následující tabulka uvádí 

přehled alb vydaných v Editio Supraphon Praha a Editio Bärenreiter Praha, seřazených dle 

jména autora v abecedním pořádku. Přestože následující seznam není zcela vyčerpávající, 

je důkazem toho, jak bohatá a různorodá je česká literatura 20. století. 

Bárta Lubor (1928 – 1972) Osm skladeb pro mladé klavíristy 

Bartoň Hanuš (1960) Hry 

Barvík Miroslav (1919 – 1998) Katka 

Blatný Josef (1891 – 1980) Instruktivní skladbičky 1, 2 a 3 

Blažek Zdeněk (1905 – 1988) Dětem I, II a III 

Dlouhý Milan (1938) Ptám se, ptám se, pampeliško 

Písničky z lesa Řáholce 

Dvořák Milan (1934) Jazzové klavírní etudy I a II 

Eben Petr (1929 – 2007) Tři kusy in C 

Svět malých 

Felix Václav (1929 – 2008) Sonatina 

Fišer Luboš (1935 – 1999) V., VI. a VII. klavírní sonáta¨ 

Sny a valčíky 

Flégl Václav (1876 – 1951) Koledový dáreček nejmladším pianistům 

Gregor Čestmír (1926 – 2011) Muzikantský popelec 

Vyhrávanky 

Hájek Aleš (1937) Bajky 

Hanuš Jan (1915 – 2004) O deseti bratrech op. 32 

Vteřiny v přírodě 

Hlaváč Miroslav (1923 – 2008) Poetické etudy I a II 

Hlucháň Jan (1890 – 1959) Betlémské hvězdičky 

Zpívám si vesele 

Hradecký Emil (1953) Malé jazzové album 

Jazzové etudy 

Dětský karneval 

Skladbičky na dvě stránky 

Jazzové kousky pro dvacet prstů 

Taneční skladby pro čtyři ruce 

Snadné sonatiny 

Hurník Ilja (1922) Džezík 

Etudy 

Kousky 

Motivy z dětství 

První melodie 

Voršilská ulička I a II 

Chlubna Osvald (1893 – 1971) Nocturno 

Iglo Milan (1933) Pro 30 prstů (směs národních písní) 

Pohádková suita 
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Mateníky 

Pohádka 

200 osmitaktových cvičení 

Variace na téma národní písně 

Sonatina 

3 zrcadlové kánony pro klavír 

Preludečka 

Janeček Karel (1903 – 1974) Chlebové figurky 

Jindřich Jindřich (1876 – 1967) Písně beze slov 

Jirák Karel Boleslav (1891 – 1972) Čtyři polková capriccio op. 51 

Malá klavírní suita 

Jůzek Vladimír (1925 – 1980) Prosté motivy 

Kabeláč Miloslav (1908 – 1979) Snadná preludia 

Kaprál Václav (1889 – 1947) Lyrica 

Sonatina 

Klazar Josef (1890 – 1965) – Lukáš 

Zdeněk (1928 – 2007) 

Dětské nálady – Tři písně 

Kohoutek Ctirad (1929 – 2011) Letní den 

Loutkové scény 

Maškarní volenka 

Malá hudební pohoda 

Košťál Arnošt (1920 – 2006) Perníková chaloupka 

Vlk a sedm kůzlátek 

Křička Jaroslav (1882 – 1969) Loutková suita 

Cirkus v pěti tónech 

Lídl Václav (1922 – 2004) U Rumcajsů v Řáholci 

Lucký Štěpán (1919 – 2006) Sonatina 

Mácha Otmar (1922 – 2006) Klavírní vlastivěda 

Martinů Bohuslav (1890 – 1959) Bajky 

Film en miniature 

Jaro v zahradě 

Loutky I, II a III 

Vánoce 

Masaryková Herberta (1915 – 1996) Moje první album 

Máslo Jindřich (1875 – 1964) Pramen 

Matys Jiří (1927) Malá preludia 

Taneční suita 

Obrázky ze zimy 

Sonatina 

Na pět prstů 

Chvilenky 

Vlčátkům 

Šupinky 

Borověnky 

Marcelce – Studánce 

Ziměnky 

Pro děti 

Bohunce 
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Novák Vítězslav (1870 – 1949) Sonatiny pro klavír (Jarní, Z dětského života) 

Z klavírního cyklu Mládí op. 55 

Páleníček Josef (1914 – 1991) České pohádky pro klavír 

Palkovský Oldřich (1907 – 1983) Cvičení a tanečky 

Pauer Jiří (1919 – 2007) Bagately 

Na šťastnou cestu 

Rada Jiří (1930 – 1998) Malá sbírka 

Raichl Miroslav (Roháč Martin; 

1930 – 1998) 

2x deset klavírních skladeb pro menší i větší pianisty 

Říhovský Vojtěch (1871 – 1950 Dětským srdéčkům 

Sarauer Alois (1901 – 1980) Dětem 

Drobnosti 

Chvíle pohody 

Malá klavírní suita 

Obrázky z dětského života 

Od rána do večera 

Sedm malých kousků 

V ranní rose 

Z kraje rybníků 

Z mladých let 

Schäfer František (1905 – 1966) Furiant op. 11 

Tři sonatiny 

Slavický Klement (1910 – 1999) 12 malých etud 

Na černých a bílých 

Klavír a mládí 

Sluka Luboš (1928) Hry a sny 

Hrátky 

Chvilky u klavíru 

Klavírní brevíř pro mladé i starší pianisty 

Snížková Jitka (1924 – 1989) Letiště 

Přístav 

Stanislav Josef (1897 – 1971) Malá klavírní suita 

Sýkora Jan Václav (1918 – 1974) Pět klavírních etud 

Štědroň Vladimír (1900 – 1982) Sonatina 

Pět drobných skladeb 

Vejvodová Hana (1963 – 1994) Vodomalbičky 

Zvířátka na plese 
Tabulka 1: Seznam klavírní instruktivní literatury českých autorů 20. století 

Další možností, kde mohla být instruktivní díla pro klavír českých autorů 20. století 

publikována, byly různé sbírky skladeb, jako např. Alba etud, v nichž byly vydány mimo 

jiné některé skladbičky Josefa Blatného, Jana Maláta, Oldřicha Palkovského či Vojtěcha 

Říhovského, a album Čeští moderní skladatelé mládeži, v němž byly zahrnuty skladby 

Karla Boleslava Jiráka, Erwina Schulhoffa, Išy Krejčího, Vítězslavy Kaprálové a dalších. 
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3.4 Vybraní autoři české instruktivní literatury 20. století a rozbor jejich 

vybraných děl 

Následující kapitola si klade za cíl blíže charakterizovat některé autory české 

instruktivní literatury 20. století. Stručně nastiňuje jejich životopisná data a dílo a také se 

zabývá analýzou některých z výše uvedených instruktivních skladeb. Rozebíraní autoři 

byli vybráni na základě několika kritérií. Za prvé byli zvoleni ti autoři, kteří se v kapitole 

3.2 ukázali být autory nejčastěji zařazovanými do klavírních škol 2. poloviny 20. století, 

a to jak autoři úprav lidových písní, tak autorských přednesových skladeb. Z toho hlediska 

tato kapitola přibližuje Aloise Sarauera, Luboše Sluku ,  Otmara Máchu ,  Ottu 

Šimka  a Petra Ebena. Jako kontrast pak byli naopak zahrnuti také autoři, jejichž 

skladby se v klavírních školách vyskytují řidčeji (Milan Dlouhý, Miloslav Kabeláč , 

Jan Kapr), nebo se nevyskytují vůbec (Emil Hradecký, Ctirad Kohoutek). Tato 

kapitola se snaží srovnat, co tito autoři přinášejí nového či zajímavého do instruktivní 

literatury, a zdůvodnit proč tito autoři byli, nebo naopak nebyli uváděni v klavírních 

školách. 

3.4.1 Autoři přednesových skladeb 

3.4.1.1 Alois Sarauer (1901 – 1980) 

Alois Sarauer byl jedním z nejvýznamnějších klavírních pedagogů své doby. 

V mládí se věnoval studiu skladby a houslové i klavírní hry. Klavír studoval mimo jiné 

u Viléma Kurze, což dozajista ovlivnilo jeho náhled na klavírní metodiku. Sarauer se celý 

život věnoval pedagogické činnosti, působil nejen na hudebních školách, ale v padesátých 

letech také na konzervatoři v Brně. První sbírka klavírních skladeb, kterou věnoval dětem, 

pochází z roku 1931 (Obrázky z dětského života), celkem jich vydal devět. Dodnes se 

někdy používá jeho Klavírní škola pro začátečníky, již sepsal společně s Arnoštkou 

Grünfeldovou a Zdeňkou Böhmovou. Ve své době za tuto školu obdržel cenu ministra 

školství a byla hodnocena jako dílo, v němž Sarauer „dovedl spojit základní uměleckou 

hodnotu s pedagogickým přístupem“
8
. Klavírní škola pro začátečníky obsahuje jak 

Sarauerova technická cvičení, tak i úpravy lidových písní a přednesové skladbičky. 

Sarauerovy kompozice se vyznačují především prostotou a jasností z hlediska melodiky, 

                                                           
8 BAJER, J., BÁRTOVÁ, J. a BOKŮVKOVÁ, V. et al. Čeští skladatelé současnosti. [editor] 

A. MARTÍNKOVÁ. 1. vydání. Praha : Panton, 1985. s. 242. 
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harmonie i forem, které jsou typické pro hudbu vystavěnou na základech klasicismu. Za 

příklad může posloužit třířádková skladbička Taneček, uvedená na str. 43 Klavírní školy 

pro začátečníky. 

Tato skladba je psána v tónině a-moll, v malé písňové formě s návratem. Díl a je 

tvořen čtyřtaktovým předvětím a čtyřtaktovým závětím, přičemž předvětí končí 

dominantou, závětí tónikou. Předvětí dílu b, rovněž osmitaktového, začíná v paralelní 

durové tónině a končí její dominantou, závětí potom diatonicky moduluje z C-dur zpět do 

a-moll a končí akordem E-dur. Díl a se pak opakuje beze změn. Lehce zapamatovatelná 

melodie je striktně situována pouze do pravé ruky, levá ruka dotváří harmonii a rytmicky 

dodává skladbě tanečního rázu. Rozpětí melodie nepřesahuje sextu, takže odpovídá 

velikosti dětské ruky. Tím že je skladba přehledně strukturovaná a často se v ní určité 

prvky opakují, je pro žáka snadno hratelná. 

V Sarauerových skladbách se odráží jeho bohaté pedagogické zkušenosti, a jsou 

tudíž vhodně uzpůsobené pro malé pianisty. Problematické ovšem je, pokud by ve výuce 

bylo používáno pouze těchto skladeb – právě kvůli jejich jednoduchosti z hlediska 

stavebního, z hlediska výběru tóniny i výstavby melodie a doprovodu rozvíjí jen 

v limitovaném měřítku žákův cit pro složitější harmonie, rytmus i vnímání a vedení hlasů, 

který je nezbytný pro interpretaci ostatních děl. 

3.4.1.2 Luboš Sluka (1928) 

Na rozdíl od Antonína Sarauera Luboš Sluka nepůsobil významně jako pedagog. 

Vystudoval skladbu, dirigování a hru na bicí nástroje na Pražské konzervatoři, dále pak 

skladbu a kompozici filmové hudby na AMU. Naskytla se mu také možnost stát se žákem 

Honeggerovým, ale vycestování do Paříže mu bylo z politických důvodů znemožněno. 

Působil tedy nadále v Československu, a to především jako samostatný skladatel. 

Krátkodobě také působil jako hudební dramaturg Československé televize a v hudebním 

vydavatelství Panton. Ve Slukových skladbách je patrný vliv jednak moderní evropské 

tvorby, jednak odkaz hudby české, jež zanechali světu Smetana a Janáček. Je také zřejmá 

náklonnost, kterou choval Sluka k filmovému umění, protože řada z jeho skladeb jsou 

spíše hudebními obrazy. Tyto vlivy se promítají nejen do Slukovy závažné tvorby, ale také 

do tvorby věnované dětem, jak dokazuje skladba Vodní mlýnek uvedená na str. 54 třetí dílu 

Nové klavírní školy. 
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Tato skladba není délkově o mnoho rozsáhlejší než diskutovaná skladba 

Sarauerova, avšak hudební náplní se od ní velmi podstatně liší. Za prvé, nelze přesně určit 

tóninu skladby. V levé ruce se objevuje ostinátní doprovod z tónů a – h – d – e a v pravé 

ruce probíhá melodie nejprve na týchž tónech, později obohacená o tón g, což by mohlo 

poukazovat na využití durové pentatoniky vystavěné od tónu g. Ovšem v ozdobách 

(přírazech a skupinkách) se pak objevují i tóny fis a gis. Navíc na závěr se změní 

harmonický podklad v levé ruce na a-h-cis-e-f, čímž se původní zdání pentatoniky úplně 

rozbije. Je tedy patrné, že ve skladbě nelze vysledovat tradiční harmonický průběh 

a vztahy, ale zato bohatou zvukovou barevnost. Nadto Slukova skladba svým charakterem 

poskytuje větší prostor pro vlastní vklad interpretů. Nejenže vyžaduje výrazovou živost, 

barevnost a plastičnost zvuku, ale také ponechává velký prostor agogice – k doprovodu 

levé ruky Sluka dokonce připsal poznámku ad libitum. 

Přestože pro interpretaci Slukových skladeb je nutná určitá pianistická zkušenost, 

jsou opět dobře uzpůsobeny pro žáky. Stejně jako Sarauerův Taneček je i Slukův Vodní 

mlýnek založený na opakování prvků. Forma zde sice není třídílná, ale opakuje se v ní 

dvakrát téže díl, obohacený o krátkou předehru a závěr. Navíc je i melodie vystavěná na 

stejném motivu jako doprovod, což rozhodně usnadní zapamatování. K tomu také přispívá 

prostota a průhlednost Slukových skladeb. 

Slukovy skladby jsou velmi obohacující pro hudební představivost žáků a pro 

ovládnutí barevnosti nástroje, platí zde však totéž, co u skladeb Sarauerových – aby 

docházelo ke všestrannému pianistickému rozvoji, je nutné je kombinovat se skladbami 

jiných autorů. 

3.4.1.3 Otmar Mácha (1922) 

Otmar Mácha působil stejně jako Luboš Sluka jako profesionální skladatel. 

Proslavil se především svou tvorbou symfonickou, komorní a vokální, působil jako 

hudební dramaturg Českého rozhlasu a je také autorem hudby k mnoha televizním 

seriálům, filmům a pohádkám. Jeho hudba je výrazná, ale srozumitelná a do značné míry 

ovlivněná moravským a slezským folklorem, v němž skladatel vyrůstal. V klavírních 

školách se uvádí jednak jeho úpravy lidových písní, jednak jeho přednesové skladby – ty 

jsou však spíše inspirované orientem než domácími končinami. Za charakteristický příklad 

jeho autorských skladeb zahrnutých do klavírních škol může být uvedena Vysoká hora 

Fudži z prvního dílu Nové klavírní školy. 
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Je to skladba čtyřruční, psaná v durové pentatonice, kterou Mácha na rozdíl od 

Sluky v průběhu skladby striktně zachovává. Je zvláštní tím, že žákovi je svěřen spodní 

part, zatímco učitel hraje primo, což je z pedagogického hlediska užitečné pro nácvik čtení 

not v basovém klíči. Skladba je stavebně přehledná, dvakrát se v ní opakuje tentýž díl a je 

zakončena krátkou codou. Její melodika je líbivá, prostá a lehce zapamatovatelná. Úkolem 

žáka je zpravidla udržet správný rytmus (hraje vždy první dobu v taktu) a zachovat souhru 

s učitelem, zvláště v pasážích, které jsou hrány unisono. Rytmus však není komplikovaný, 

sestává se pouze z půlových, čtvrťových a osminových hodnot. 

Máchovy instruktivní skladby představují jakýsi kompromis mezi tradiční 

přehledností a modernějšími trendy. Od žáků vyžadují větší cit pro hudební barevnost než 

skladby Sarauerovy, rozhodně se však Mácha nijak nepouští do odvážných hudebních 

pokusů, spíše pokorně zůstává v tradici nastíněné romantismem a impresionismem. 

3.4.1.4 Milan Dlouhý (1938) 

Milan Dlouhý patří v českých klavírních školách k řidčeji uváděným autorům, a to 

přesto, že se vedle dirigování a komponování hojně věnoval pedagogické činnosti. Působil 

nejen na základních uměleckých školách, ale byl také profesorem (a později ředitelem) 

teplické konzervatoře a externím vyučujícím Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem. Dlouhého instruktivní skladby se vyznačují velkou moderností v oblasti 

harmonie, jak dokazuje např. skladba Moudrý zvon obsažená ve třetím díle Nové klavírní 

školy. 

Moudrý zvon je skladbou, která v oblasti techniky procvičuje skoky a využití 

velkého zádového svalstva pro dosažení mohutného, „zvonového“ zvuku. Z hlediska 

formy je prostá, založená na opakování jednoho dílu, podruhé zakončeného codou. Velice 

zajímavá je však harmonie: v pasážích zpodobňujících zvony znějí ve výsledku nonové 

akordy, objevují se i tvrdě velké septakordy a dokonce náznaky bitonality (ve spojce před 

opětovným návratem úvodního dílu nechává Dlouhý současně zaznít akord F-dur a es-

moll). Zásadní roli hrají také náhlé dynamické rozdíly, kterými je dosaženo efektu ozvěny. 

Je patrné, že Dlouhého skladby seznamují žáky nenásilnou formou s prvky moderní 

harmonie. Zachovávají si totiž programně-romantický charakter (dalšími Dlouhého 

skladbami uvedenými v Nové klavírní škole jsou např. Dotěrný komár nebo Ptám se, ptám 

se, pampeliško), ale plně využívají harmonii 20. století. 



28 
 

3.4.1.5 Iša Krejčí (1904 – 1968) 

Iša Krejčí byl absolventem nejen Pražské konzervatoře, ale i hudební vědy 

a dějepisu na Univerzitě Karlově, což mu rozšířilo životní perspektivy a umožnilo 

přistupovat k tvorbě se značným nadhledem. Krejčí tíhl především k neoklasicismu, jeho 

orchestrální i komorní skladby vycházejí z klasických forem, melodiky a rytmiky, jsou 

však obohaceny pikantní harmonií, kterou do hudby vneslo 20. století. V klavírních 

školách takřka nebývá uváděn, protože v jeho díle ani není mnoho skladeb věnovaných 

méně pokročilým pianistům. Avšak Klavírní škola pro začátečníky obsahuje jeho Menuet, 

který rozhodně představuje zajímavý kontrast k jinak uváděným menuetům z doby 

klasicistní. 

Krejčího menuet je vystavěn v malé třídílné formě bez návratu. Jeho rytmika i 

melodika odpovídají klasickému menuetu, v harmonii však je možno nalézt nonové 

akordy, zahuštěné akordy a disonance v podobě malých sekund. Krejčí se nevyhýbá ani 

postupům v paralelních kvintách v doprovodných hlasech. Přesto je však skladba tonální 

a sluchově naprosto uspokojivá. 

Tato skladba je vhodným materiálem pro žáky, kteří se nenásilným způsobem, při 

zachování přehlednosti stavební i rytmické, mohou seznámit s prvky harmonie 20. století. 

3.4.1.6 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) 

Miloslav Kabeláč byl dalším ze skladatelů, pro nějž skladatelská činnost byla 

zdrojem obživy. Proslavil se především jako tvůrce orchestrálních a vokálních děl. Působil 

však také jako hudební režisér Československého rozhlasu a krátce i jako pedagog na 

Pražské konzervatoři. Jeho instruktivní sklady, podobně jako jeho další díla, se vyznačují 

určitou strohostí a promyšlenou prací s intervaly. Kabeláčovy skladby jsou v klavírních 

školách uváděny poskrovnu, např. jedna z jeho skladeb, Preludium, byla uvedena 

v Klavírní škole pro začátečníky. 

Preludium je v podstatě psáno v tónině F-dur, začíná ovšem alterovaným druhým 

stupněm, který Kabeláč přísně využívá v průběhu celé skladby pro vytvoření většího napětí 

k tónu a. Melodie v sopránu postupuje po malých sekundách, což působí dojmem určité 

stísněnosti, a autor v ní využívá stále stejného motivu, který se pokaždé rozvádí do jiného 

tónu. Doprovod je tvořen ostinátními velkými sekundami, takže není výjimkou, že 

zaznívají disonance v podobě sekund či zvětšené kvarty. Netypické je také frázování, které 
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vždy synkopicky spojuje druhou a třetí osminu v taktu. Skladba rovněž poskytuje velký 

prostor pro utváření agogiky – již její tempové označení obsahuje poznámky un poco 

rubato a často se v ní objevuje accelerando či naopak ritardando a koruny. 

Je zjevné, že Kabeláčova instruktivní literatura představuje moderní hudbu 

20. století, avšak je pochopitelné, proč není příliš často uváděna. Chybí jí totiž programní 

charakter, jaký bylo možno sledovat např. u Sluky, Máchy nebo Dlouhého, který činí 

skladby pro žáka přístupnějším a pochopitelnějším. Kabeláčova hudba tudíž může být pro 

běžného žáka těžce zapamatovatelná a interpretovatelná. 

3.4.1.7 Jan Kapr (1914 – 1988) 

Jan Kapr proslul jako skladatel zejména orchestrální, komorní a vokální hudby. 

Během svého života prošel rozmanitým hudebním vývojem, v jednom období se také 

věnoval studiu moderních racionálních kompozičních technik (tzv. Musica nova). 

Sólovému klavíru zanechal jedinou instruktivní sbírku – Zvonky, plačky, motovidla, která 

však právě byla ovlivněna Kaprovými modernistickými tendencemi, a proto některé její 

skladby byly zařazeny do Nové klavírní školy jako ukázka současné tvorby. 

Čtvrtý díl Nové klavírní školy uvádí Kaprovu skladbičku Na honěnou. První 

zajímavostí je její metrum: skladba je psána jakoby v devíti-osminovém taktu, avšak ne 

v tradičním uspořádání 3 + 3+ 3, nýbrž 5 + 4. Nadto ve skladbě chybí klasické označení 

taktů taktovými čarami, pouze noty, jež se mají hrát současně, jsou spojeny přerušovanou 

svislou čarou. Doba výdrže delších hodnot je potom vyznačena čarou vodorovnou. Ve 

skladbě nelze nalézt nějakou prominentní melodii, je založena na prolínání opakované 

skupinky rychlejších hodnot s postupem harmonicky znějících intervalů. Jak harmonicky, 

tak melodicky jsou zaznívající intervaly vzdáleny konvencím, nalezneme zde sledy 

vzdálených i blízkých intervalů, konsonantních i disonantních. Navíc jsou pro skladbu 

podstatné dynamické změny, někdy postupující postupnou gradací, jindy subito. 

Kaprovy instruktivní skladby kladou na žáky nemalé nároky ve všech ohledech 

provedení hudebního díla – rytmu, dynamice, charakteru i samotném pochopení díla. 

Pomocným vodítkem pro interpretaci je alespoň detailně vypsaná dynamika a programní 

název skladeb. Je však naprosto pochopitelné, proč jsou tyto skladby jen sporadicky 

zařazeny do klavírních škol a ještě sporadičtěji interpretovány. 
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3.4.1.8 Emil Hradecký (1953) 

Emil Hradecký vystudoval hru na klavír na Pražské konzervatoři a působí jako 

skladatel a pedagog. Převážná část jeho kompozic je určena dětem, ať už se jedná o 

skladby sborové nebo instrumentální. Pro klavír vydal sedm vlastních sbírek, které mají 

jeden společný rys – a to inspiraci v taneční hudbě a jazzu. 

Jako ukázka Hradeckého práce může posloužit první z jeho Jazzových etud. Je 

zaměřená na procvičování stupnicových postupů v levé i pravé ruce. Stavebně je založena 

na sekvencích, nepřehlédnutelné jsou jazzové prvky v oblasti rytmu. Sekvence jsou nejen 

synkopicky ukončovány, ale i hraní osminových pasáží doporučuje Hradecký nikoliv 

„rovně“, nýbrž v tečkovaném rytmu, resp. triolách tvořených čtvrťovou a osminovou 

hodnotou. Harmonicky Hradecký využívá základních funkcí, někdy obohacených o 

alterované tóny. Melodika v této etudě nehraje nijak významnou roli, to co činí skladbu 

přitažlivou je právě strhující rytmus a celkově optimistické vyznění. 

Vzhledem k tomu, že Hradecký generačně patří k mladším autorům a že se nechává 

inspirovat západní hudbou, je jasné, proč jeho skladby nemohly být zařazeny do klavírních 

škol vydaných v 70. – 80. letech. Nicméně nyní je Emil Hradecký vlastníkem 

vydavatelství, které všechny jeho sbírky skladeb uvádí. 

3.4.1.9 Ctirad Kohoutek (1929 – 2011) 

Ctirad Kohoutek byl jedním z autorů, kteří se vydali cestou „kritické, neortodoxní 

aplikace a syntézy novodobých kompozičních principů“
9
. Po dokončení studií na JAMU 

nabýval dalších poznatků v oblasti soudobé hudby na zahraničních stážích a kurzech 

(v Dartingtonu, v Darmstadtu aj.) a nově zvládnuté kompoziční postupy aplikoval ve svých 

dílech, včetně děl instruktivních. Modelovou ukázkou jeho tvůrčích postupů při tvorbě 

instruktivní literatury může být skladbička Král, královna a dvořanstvo z cyklu Loutkové 

scény. 

Tato třídílná skladba je uvedena tématem, které představuje krále. To je vystavěno 

z pouhých pěti tónů (fis – dis – e – gis – cis). První dva takty představují motiv, který se 

v závěru tématu objevuje v diminuci. Skladatel dále využívá prvků řadové techniky. Po 

tématu krále přichází téma královny, které je tvořeno tóny z tématu krále uvedenými 

                                                           
9 BAJER, J., BÁRTOVÁ, J. a BOKŮVKOVÁ, V. et al. Čeští skladatelé současnosti. [editor] 

A. MARTÍNKOVÁ. 1. vydání. Praha : Panton, 1985. s. 242. 
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v opačném pořadí než poprvé, a navíc transponovanými o kvintu výše (transpozice raka). 

Druhý díl skladby pravděpodobně prezentuje téma krále i královny současně, přičemž 

jedno je zrcadlem druhého. Poslední díl je odlehčenějšího, tanečnějšího charakteru 

(symbolizuje dvořanstvo) a opět využívá zrcadlového pohybu hlasů. Celá skladba se také 

vyznačuje změnami metra, během jejího průběhu se vystřídá čtyřčtvrťový, dvoučtvrťový, 

tříčtvrťový a dokonce šesti- a pětiosminový takt. Rovněž způsob zápisu metra je moderní, 

pouze uvedením číslice v patřičném taktu (např. 2 nebo 4). Skladba, a to především její 

třetí část, je také charakteristická výraznou akcentací. 

Svým cyklem Loutkové scény se Kohoutek pokusil o zpřístupnění moderní hudby 

mladým pianistům. Tím, že dal skladbám programní názvy, umožnil lepší pochopení 

významu jednotlivých skladeb. Přesto však jeho skladby představují řadu překážek – již 

samotné čtení notového zápisu klade velké nároky na pozornost, nehledě pak na pamětní 

náročnost. Jsou také náročné po stránce cítění metra a dodržení správné délky pauz 

a představují nezvyklé technické nástrahy v podobě hraní paralelních kvart a kvint. Je tedy 

zřejmé, že Kohoutkovy skladby mohou být zadávány žákům, kteří kromě zájmu o 

soudobou hudbu mají také patřičné hudební cítění a technickou vyspělost. 

 

3.4.2 Úpravy lidových písní 

Následující podkapitola uvádí srovnání úprav lidových písní často zastoupených 

autorů v českých klavírních školách druhé poloviny 20. století: Petra Ebena, Aloise 

Sarauera, Luboše Sluky, Otty Šimka  a Jana Hanuše. Soustředí se především na 

typ jednotlivých úprav, použité harmonie a typ doprovodu. Bohužel neexistuje jedna píseň, 

která by byla v klavírních školách uvedena v aranžmá všech zvolených autorů, nicméně 

podařilo se najít píseň, již zpracovali alespoň tři z nich. U zbývajících autorů byly zvoleny 

písně podobné obtížnosti, aby bylo možno všechny autory navzájem porovnat. Výsledky 

srovnání zobrazuje následující tabulka (viz. Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Srovnání vybraných úprav lidových písní 

Na základě provedeného srovnání je možno konstatovat, že nejčastěji užívané 

úpravy písní jsou zapsány v tóninách, které nemají mnoho předznamenání a jež žák dobře 

zná, a že se spíše snaží využívat základních harmonických funkcí, čímž se upevňuje 

elementární harmonické cítění žáků. Harmonicky nejpestřejší zpracování mezi 

srovnávanými písněmi nabízí úprava písně Maličká su Luboše Sluky, relativní 

komplikovanost je však také umožněna tím, že veškerý doprovod je určen učiteli. Je 

dozajista pozitivním poznatkem, že úpravy písní uváděných v klavírních školách se do 

značné míry liší stylizací doprovodu (figurace, protihlas, hra druhého hlasu ve spodní 
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tercii) a že jsou do nich zařazovány i jejich čtyřruční úpravy, takže existuje možnost 

představit žákům tutéž píseň v několika provedeních. 

Celkově je možno konstatovat, že čeští autoři 20. století nabízí pestrý výběr 

instruktivní literatury, od skladbiček tvořených v duchu starších slohů, přes skladby 

inspirované jazzem, taneční hudbou a folklórem až po skladby atonální a využívající 

seriální techniky. V oblibě a hranosti však dozajista převažují skladby založené na 

principech klasicko-romantické harmonie a forem nad skladbami komponovanými pomocí 

technik využívaných v hudbě 20. století. Tento jev je pravděpodobně zapříčiněn tím, že 

sluchové vnímání učitelů i žáků je spíše přivyklé skladbám starším, a tudíž pociťují 

skladby 20. století jako nelibě disonantní. Starší skladby také bývají přehlednější z hlediska 

formy, a jsou tedy snáze srozumitelné, zapamatovatelné, a vycházíme-li z předpokladu, že 

bez pochopení skladby není možné ji uspokojivě interpretovat, jsou pro žáky i snáze 

interpretovatelné. To je také nepřehlédnutelný faktor pro výběr instruktivních skladeb, 

neboť je důležité si uvědomit, že v zájmu učitele je zvládnout nácvik skladby v rozumném 

(rozsahem školního roku stanoveném) časovém horizontu a přitom vytěžit co nejvíce 

z materiálu, který daní skladba nabízí. Nehledě na to, že skladba, která přesahuje technické 

nebo mentální schopnosti žáka, může působit značně demotivačně, a dokonce odradit žáka 

od hry na nástroj. 
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4 Využitelnost české instruktivní literatury 20. století 

na ZUŠ 

Výběr instruktivních literatury využívané v rámci výuky na ZUŠ je de facto 

ponechán na libovůli vyučujícího pedagoga, avšak musí reflektovat výstupy centrálně 

stanovené prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké 

vzdělávání (RVP ZUV). RVP ZUV představuje soubor kurikulárních dokumentů, 

vycházejících z koncepce vzdělávání zachycené ve školském zákoně č. 561/ 2004 Sb., 

které jsou závazné pro tvorbu tzv. školních vzdělávacích programů (ŠVP), jimiž se řídí 

vzdělávání na jednotlivých školách. 

RVP ZUV se snaží „uspořádat výuku podle potřeb žáků i školy. Tím podtrhuje 

autonomii jednotlivých škol, umožňuje jejich profilaci a poskytuje možnosti variabilnější 

organizace vzdělávání.“
10

 . Po stránce organizační rozčleňuje základní umělecké 

vzdělávání na: 

 přípravné studium, které má vést k získání elementárních návyků, 

 základní studium I. stupně (sedmileté), které progresivně rozvíjí individuální 

dispozice žáků, 

 základní studium II. stupně (čtyřleté), které směřuje k praktické aplikaci 

získaných poznatků a hlubšímu rozvoji, 

 studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, jež směřuje k přípravě žáků 

na studium na vyšších školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, a 

 studium pro dospělé, které reflektuje koncepci celoživotního vzdělávání. 

Očekávané výstupy jednotlivých typů studia však blíže určuje pouze pro základní studium 

I. a II. stupně, zatímco u ostatních typů studia stanovuje pouze minimální hodinovou dotaci 

a náplň ponechává v kompetenci jednotlivých škol. Z toho vyplývá, že v těchto 

nadstandardních typech studia je ponechána volnost výběru jak metodických postupů, tak i 

instruktivní literatury a také je ponechán prostor přizpůsobení se individuálním potřebám 

či přáním žáků. 

  

                                                           
10

 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 10. 
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4.1 Očekávané výstupy žáků základního studia I. stupně v oboru Hra na 

klávesové nástroje 

RVP ZUV definuje orientační výstupy pro žáky třetího ročníku a závazné výstupy 

pro žáky ročníku sedmého. Ve svých definicích však setrvává ve velmi obecné rovině, 

která svou terminologií zastřešuje v podstatě jakýkoli typ metodických přístupů 

a využívaní instruktivní literatury. Požadavky, které klade na absolventy sedmého ročníku, 

jsou tyto
11

: 

 „propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci, 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, 

 uplatňuje sluchovou sebekontrolu, 

 využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje, 

 interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, 

výrazové a obsahové stránce – využívá dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou 

artikulaci, frázování, agogiku, 

 zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu, 

 aktivně se účastní čtyřruční nebo komorní hry.“ 

Je tedy vidět, že RVP ZUV neuvádí žádná konkrétní doporučení nebo požadavky 

na skladby, které by žák měl zvládnout, a ponechává jejich výběr zcela na jednotlivých 

školách a jejich učitelích. Některé užívané pojmy jsou dokonce značně vágní, jako např. 

„přiměřeně obtížná skladba“. Z uvedeného přehledu však také vyplývá, že má-li žák 

prokázat vyspělost svého hudebního cítění a interpretačních dovedností, nelze 

z pedagogického hlediska ustrnout na skladbách jednoho slohového období, nýbrž je třeba 

předkládat různorodý notový materiál, aby žáci mohli rozvíjet své schopnosti v různých 

ohledech. Vzhledem k tomu, že RVP ZUV výslovně vyžaduje interpretaci „skladeb 

různých stylů a žánrů“, rozhodně to také poukazuje k nutnosti zařazování skladeb 20. 

století, které v některých ohledech představují problematiku, která se ve skladbách jiných 

slohových období nevyskytuje – např. časté disonance, atonalitu apod.  

  

                                                           
11 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 17. 
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4.2 Očekávané výstupy žáků základního studia II. stupně v oboru Hra na 

klávesové nástroje 

Výstupy pro II. stupeň základního studia jsou charakterizovány obdobně obecným 

způsobem jako pro stupeň první. Rozdílem je, že na druhém stupni se klade již větší důraz 

na vlastní interpretační vklad žáka, na jeho představivost, zájem a preference, i co se týče 

„výběru a vyhledávání skladeb“
12

. Zároveň je však stále vyžadována interpretace skladeb 

„různých stylových období a žánrů“
 13

 a také znalost děl významných světových i českých 

autorů těchto období. Z toho opět vyplývá povinnost pro učitele takové skladby zařazovat 

do repertoáru a s žáky je rozebírat po hudební stránce. Rovněž je zde kladen důraz na 

komorní hru a klavírní spolupráci, tudíž od učitelů se očekává, že do repertoáru žáků 

zavedou dostatečný počet skladeb buď pro čtyřruční klavír, nebo pro více nástrojů. Jedním 

z očekávaných výstupů je i hra jednodušších skladeb z listu, kde pedagog může naopak 

uplatnit méně náročné skladby, které se podobají skladbám nastudovaným v předchozích 

letech, a při jejichž hře tedy žák může uplatnit nabyté poznatky z oblasti harmonie, 

melodiky, dynamiky i stylizace doprovodu. 

4.3 Využitelnost skladeb vybraných v kapitole 3.4.1 při výuce na ZUŠ 

RVP ZUV se ve svém znění nespecifikuje, jaký objem notového materiálu by měl 

žák během svého studia nastudovat. Pouze definuje tři druhy kompetencí, jichž by měl žák 

studiem na ZUŠ nabýt. Jsou to
14

: 

 Kompetence k umělecké komunikaci, 

 Kompetence osobnostně sociální, 

 Kompetence kulturní. 

Ty v praxi znamenají, že absolvent ZUŠ by měl být schopen se umělecky vyjádřit 

za pomoci různých prostředků, že by měl být schopen rozeznat a zhodnotit kvalitu 

uměleckého díla, že by měl chápat význam uměleckých a kulturních hodnot a měl by na 

                                                           
12

 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 18. 
13

 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 18. 
14

 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 14. 
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základě své vlastní umělecké činnosti a zkušenosti formovat své názory a hodnotovou 

orientaci. Je jasné, že k dosažení těchto cílů může napomoci skladba libovolného 

charakteru, je však důležité, aby ji pedagog se žákem podrobně rozebral, pohovořil o ní, 

nabídl žákovi různé možnosti její interpretace a přiměl žáka k tomu, aby nad zadanou 

skladbou sám přemýšlel. 

Následující podkapitola se snaží navrhnout, jakým způsobem by bylo možné využít 

skladby rozebrané v kapitole 3.4.1 pro rozvoj zmíněných kompetencí a v jakém stadiu 

výuky. 

4.3.1 Taneček 

Sarauerova skladba Taneček je psána v duchu klasicistní prostoty, avšak protože 

není originálním dílem z doby klasicismu, nemá tak velký přínos pro rozvoj názorů na 

hudbu tohoto období. Její přínos spočívá spíše v seznámení se základními prvky, které pak 

žák poznává v klasicistní hudbě – s třídílnou formou, typickými harmonickými spoji, 

stylizací doprovodu. Žák se na ní může učit souhře obou rukou, zvukové vyváženosti 

melodie a doprovodu a cítění harmonického napětí. Skladba není technicky příliš náročná, 

je rytmicky přehledná a svým rozsahem odpovídá i menší ruce, takže rozhodně může být 

využita již v nižších ročnících základního studia I. stupně. Pro vyšší ročníky, nebo dokonce 

studium II. stupně, by tato skladba asi nepředstavovala dostatečně podnětný materiál ke 

studiu, ovšem díky své přehlednosti, stálé poloze, jasnému odlišení melodie od doprovodu 

a jeho stereotypní stylizaci a také cyklické formě se výborně hodí pro starší žáky jako 

nácvik hry z listu. 

4.3.2 Vodní mlýnek 

Skladba Vodní mlýnek Luboše Sluky je autorskou skladbou 20. století. Jako taková 

představuje autentický materiál, na němž se žáci mohou seznámit s obohacenými 

harmoniemi, jež se v této době začaly užívat, a rozšířit své vnímaní krásy hudebních 

prostředků. Díky svému programnímu názvu umožňuje skladba žákům, aby v sobě 

pěstovali představivost a uvědomovali si vztah mezi skutečností, obrazovou představou 

a jejím hudebním ztvárněním. Svým charakterem tedy spíše směřuje k rozvoji žáka 

v oblasti zvukové představivosti a sebekontroly a také k nácviku jemných dynamických 

a agogických nuancí. I tato skladba se hodí již pro nižší ročníky základního studia 

I. stupně. Rozpětím své melodie je sice rozsáhlejší, ale její doprovod i melodie jsou 
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založeny na opakování, takže není příliš obtížná k nastudování. Pro starší ročníky může 

opět představovat vhodný materiál pro hru z listu. 

4.3.3 Vysoká hora Fudži 

Čtyřruční skladba Vysoká hora Fudži může pomoci rozšířit kulturní povědomí žáků 

v oblasti asijské hudby. Přestože je to skladba zkomponovaná českým autorem Otmarem 

Máchou, její název a využití pentatoniky jí dodává exotického rázu, který může být 

podnětem k diskusi o rozdílech mezi evropskou a mimoevropskou hudbou. Na této skladbě 

se žák učí jednak vnímání hudby, v níž chybí vztahy klasicko-romantické harmonie, jednak 

rozvíjí své schopnosti hudební spolupráce. Zvláště potom procvičuje udržení vyrovnaného 

tempa a souhry, protože je mu svěřen part seconda, které udává puls hraním půlových 

hodnot. Výhodou je, že ani part, který má být určen učiteli, není příliš složitý, a tedy může 

být hrán jiným žákem. Tím se může přispět i k rozvoji nehudebních kompetencí – 

schopnosti zorganizovat si společné zkoušky a mezilidské spolupráci, která je třeba k 

dohodnutí se na základních rysech interpretace díla, jako jsou tempo, dynamika apod. 

Vysoká hora Fudži je svou náročností určena spíše nižším ročníkům základního studia I. 

stupně, učitel se však může rozhodnout přidělit part i některému ze starších žáků. Starší 

žák nebude studiem skladby příliš zatížen a přitom bude moci předat své zkušenosti 

a dovednosti mladšímu kolegovi. 

4.3.4 Moudrý zvon 

Moudrý zvon Milana Dlouhého je opět skladbou, která umožňuje žákům nahlédnout 

do moderních hudebních prostředků 20. století. Poskytuje jim příležitost rozšířit své 

harmonické cítění o nonové akordy a náznaky bitonality a také dále rozvíjet spojitost mezi 

představou reálné skutečnosti a jejím hudebním vyjádřením. Stejně jako Slukův Vodní 

mlýnek představuje materiál vhodný pro nácvik dynamických odstínění a agogiky. 

Vzhledem k tomu, že zpodobnění zvonů je v hudbě relativně časté, tato skladba nabízí 

příležitost srovnat různá zpracování tohoto námětu, a obohatit tak žákovo umělecké 

vnímání a hodnoty ukázkami toho, jak je možné stejné téma různorodými způsoby ztvárnit. 

Moudrý zvon je možno zařadit do repertoáru nižších ročníků základního studia I. stupně, 

jelikož však vyžaduje větší rozpětí paží a použití pedálu, je vhodné posoudit, zda dítě je 

dostatečně vzrostlé, aby si při hře zachovalo správné sezení a oporu těla. 
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4.3.5 Menuet 

Menuet Išy Krejčího je ukázkou českého neoklasicismu. Tato skladba spojuje 

schopnosti a dovednosti nabyté během studia skladbiček z období klasicismu nebo 

instruktivních skladeb psaných jakoby v klasicistním duchu a obohacuje je o nový rozměr. 

Je to skladbička, která rozšiřuje znalosti žáků o kompozičních technikách využívaných ve 

20. století a tříbí jejich vnímání moderní harmonie. Oproti doposud diskutovaným 

skladbám je relativně obtížnější po technické stránce – obsahuje skoky v melodii i 

doprovodu, místy vyžaduje hru paralelních kvint a sext a synkopickou akcentaci, což 

vyžaduje jednak dostatečně velké rozpětí ruky a také rozvinutější rytmické cítění. Tento 

Menuet je však krátký svým rozsahem, a tak je možné jej nastudovat se žáky středních či 

vyšších ročníků základního studia I. stupně. Pro starší žáky, pokročilejší může být 

náročnějším materiálem pro hru z listu. 

4.3.6 Na honěnou 

Skladba Na honěnou Jana Kapra rozšiřuje hudební poznání žáků o prvky atonality 

a dodekafonie. Dá se očekávat, že bez patřičného výkladu učitele o historickém směřování 

hudby 20. století a o technickém provedení takových skladeb, nebude skladba žáky 

pochopena, natož přijata. Přesto je pro rozvoj kulturních kompetencí a kompetencí 

umělecké komunikace důležité alespoň seznámit žáka se skladbami tohoto typu, protože 

těžko by si mohl utvořit vlastní názor na tuto problematiku, kdyby se s ní nikdy pod 

odborným vedením nesetkal. Jelikož je však tato skladba náročná po stránce pochopení, 

čtení jejího notového zápisu, rytmického cítění i interpretačního provedení, jeví se být 

vhodnější až pro žáky starších ročníků základního studia I. stupně. Pro svou atypičnost 

není příliš příhodná pro nácvik hry z listu. 

4.3.7 Jazzová etuda č. 1 

Jazzové etudy Emila Hradeckého jsou skladby, které dávají žákům zakusit 

interpretaci non-artificiální hudby. Umožňují rozšířit poznání žáků zase v odlišném směru 

vývoje hudby 20. století a přispívají k rozvoji rytmického cítění. Mohou být také vhodnou 

motivací pro žáky, pro jejichž chápání se artificiální hudba zdá být příliš náročná nebo 

jimž není artificiální hudba blízká. Jazzové etudy přímo ve svém vydání nesou označení, že 

jsou vhodné pro žáky druhého až sedmého ročníku ZUŠ. Etuda č. 1 sice patří k těm 

snazším, ale vyžaduje již technickou zběhlost ve hraní stupnic a podkladu palce a také 
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rozvinuté rytmické cítění, aby žák dokázal dodržet nestejnoměrný rytmus a zahrát 

synkopy. Na druhou stranu jsou technické problémy usnadněny buď tím, že se vyskytují 

vždy jen v jednom hlase, zatímco druhý drží prodlevu, nebo tím, že se vyskytují v obou 

rukou ve stejné podobě a ve stejném rytmu. Proto se tato skladba jeví přiměřená přibližně 

pro střední ročníky základního studia I. stupně. Díky relativní zjednodušenosti technických 

problémů by se tato skladba dala využít i pro hru z listu při výuce starších žáků. 

4.3.8 Král, královna, dvořanstvo 

Král, královna, dvořanstvo je skladba Ctirada Kohoutka, jejímž prostřednictvím se 

žáci mohou seznámit s prvky seriální techniky, jakožto další cestou vývoje hudby ve 

20. století. Na základě této skladby mohou postřehnout, jak blízko může hudba někdy mít 

k matematice a racionálním disciplínám, ale přesto relativně rozpoznatelným způsobem 

zachytit určitou skutečnost. Právě uvědomění si toho, jakým způsobem lze skutečnost 

zachycovat pomáhá žákům ve vlastní interpretaci skutečnosti a k vytváření názorů na to, 

jak skutečnost interpretují/ zachycují jiní, což přispívá k pochopení hudební komunikace 

(„co chtěl autor říci“) a k rozvoji osobnostně sociálních kompetencí. Tím, že je skladba 

Král, královna a dvořanstvo atonální, je studijně obtížnější jak pro čtení, tak i pro 

zapamatování. Navíc vyžaduje již rozvinuté rytmické cítění, aby byl žák schopen 

zvládnout střídání taktů a pregnantní akcentaci. Z toho důvodu se skladba jeví vhodnější až 

pro starší žáky základního studia I. stupně. Kvůli své modernosti a poměrně 

nepřehlednému zápisu se nezdá být vhodným materiálem pro nácvik hry z listu, ani s žáky 

II. stupně základního studia. 

Všechny rozebírané skladby se ukázaly být vhodnými pro použití v různých fázích 

I. stupně základního studia na ZUŠ. Pravděpodobně je to dáno tím, že již I. stupeň (dříve 

I. cyklus) ZUŠ vyžaduje od žáků ovládnutí většiny technických schopností i výrazových 

prostředků, stejně jako seznámení se s hudebními díly nejrůznějších období a charakterů, 

zatímco II. stupeň je vnímán jako nástavbové studium, které má již nabyté schopnosti, 

znalosti a dovednosti vytřibovat a dále rozvíjet. Není však pravdou, že by tyto skladby 

nemohly najít využití i na stupni druhém: v prvé řadě je možné je využít pro nácvik hry 

z listu, v druhé řadě je možné se k určitým skladbám vracet a jejich opětovným 

nastudováním umožnit žákům lepší a hlubší pochopení či zvládnutí dané problematiky 

a v neposlední řadě je možné nechat starší žáky, aby se věnovali nácviku skladeb 

čtyřručních společně s žáky mladšími a předávali tak dál své pianistické zkušenosti. 
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5 Závěr 

Těžištěm této práce byla instruktivní literatura českých autorů 20. století. Prokázala 

se být velice bohatou a reagující na různé trendy jak v oblasti kompoziční, tak 

pedagogické. Mezi instruktivními skladbami českých autorů 20. století je možno nalézt 

skladby, které reflektují hlavní proudy vývoje hudby v té době: některé inspirované 

starými slohovými obdobími (např. neoklasicistní), některé čerpající z folklóru, další 

skladby inspirované jazzem i skladby využívající nově objevených kompozičních technik. 

Po stránce pedagogické se dá sledovat, jak se měnil výběr skladeb v souladu 

s upřednostňovanými způsoby hry – zatímco v Klavírní škole pro začátečníky ještě 

převládají skladby vyžadující spíše technickou přesnost, do Nové klavírní školy již byly 

zařazovány skladby podporující vývin sluchové představivosti, vnímání barvy nástroje 

a rozvoj improvizačních dovedností.  

Shrnutí historického vývoje české klavírní pedagogiky a metodiky objasnilo, proč 

se česká klavírní pedagogika a metodika vyvíjela ve 20. století odlišně než světová. 

Nadměrná propagace Kurzovy metody, která v rámci hledání ideálního způsobu hry na 

klavír, detailně popsala držení a pohyby ruky při hře, ustanovila tuto metodu dogmatem, 

jehož dodržování vedlo ke strnulému, nemuzikálnímu způsobu hry a stagnaci české 

klavírní pedagogiky a metodiky, který byl postupně odbourávána až ke konci 20. století. 

Pohled do historie také vedl ke zjištění, že mnoho pedagogů vytvářelo své školy založené 

na vlastních cvičeních a skladbách a že zařazování světových autorů do českých klavírních 

škol nebylo vždy samozřejmostí. 

Průzkum klavírních škol druhé poloviny 20. století naopak ukázal, že tyto školy už 

skladby zahraničních autorů běžně obsahují (vyjma elementárních škol, které vycházejí při 

nácviku takřka bez výjimky z lidových písní). Bylo konstatováno, že lze pozorovat 

vzrůstající tendenci zařazovat skladby světových mistrů se vzrůstající technickou 

vyspělostí žáků. Přesto však i v klavírních školách pokročilé úrovně příspěvky českých 

autorů tvoří 40 až 50% obsažených skladeb, a z toho přibližně dvě třetiny skladeb jsou 

dílem autorů žijících ve 20. století. Hlavními typy obsažených skladeb se ukázaly být 

autorské přednesové skladbičky a nejrůznější úpravy lidových písní, zatímco technicky 

zaměřené etudy byly jasně upozaděny. 

Bylo také zjištěno, že skladby českých autorů 20. století umožňují dle svého 

charakteru rozvoj jak různých technických dovedností, tak i hudební představivosti 
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a obrazotvornosti a že svým založením jsou vhodným materiálem pro splnění požadavků 

MŠMT na rozvoj kompetencí, které směřují ke kulturní gramotnosti, uvědomělosti 

a kritickému myšlení v oblasti konzumace kulturních děl. Vybrané skladby se rovněž 

prokázaly být vhodnými pro použití již v I. stupni základního studia na ZUŠ, zejména díky 

vhodnému uzpůsobení menší ruce, stravitelné délce a přehlednosti, která je přístupná 

chápání žáků.  

Práce podává ucelený obraz o instruktivní literatuře českých autorů 20. století 

a analytickým pohledem doplňuje práce, které byly doposud zpracovány na téma 

soudobých českých klavírních škol. Může posloužit jako informativní příručka pro 

začínající klavírní pedagogy nebo jako studijní materiál pro posluchače pedagogicky 

zaměřených hudebních škol. Na závěr je ještě vhodné připomenout jednu podstatnou 

zásadu, kterou uvádí RVP ZUV: „Smyslem základního uměleckého vzdělávání je nejen 

poskytnutí základů uměleckého vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, ale 

především pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků 

prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.“
15

. 

 

                                                           
15

 KRČKOVÁ, Stanislava a STÁREK, Jiří et al. Rámcový vzdělávácí program pro základní umělecké 

vzdělávání [Online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [Citace 31. března 2012]. Dostupné v PDF 

na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. s. 10. 
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