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Abstrakt

Teoretická část práce se věnuje klíčovým tématům výzkumu hudebního nadání. Vedle 

úvodní kapitoly o nadání obecně se zaměřuje na vymezení pojmů hudebního nadání, 

na klasifikaci hudebních schopností a historický pohled do této problematiky, dále také 

na možnosti identifikace hudebních schopností a jejich další rozvoj. Další část práce se 

zabývá nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují hudební nadání – sociální prostředí, 

hudební a osobnostní faktory.

Empirická část práce vychází z kvalitativního výzkumu mimořádně hudebně 

nadaných. Prostřednictvím kazuistik se snaží ukázat konkrétní podobu a jedinečnost 

hudebního nadání i možné varianty jeho projevu a doplňuje tak poznatky z teoretické 

části.

Abstract

The theoretical part of the thesis discusses the key topics of researching musical talent. 

After an introductory chapter, which discusses giftedness in general, the focus turns to 

defining the basic concepts of musical giftedness, classifying musical abilities, and 

looking at the issue from historical perspective, and also the possibilities of identifying 

musical abilities and developing them further. The subsequent part explores the most 

important factors which influence musical talent: social environment, musical and 

personal factors.

The empirical part is based on qualitative research of musicians with exceptional 

musical talent. Using case studies, it tries to show a specific form of musical talent and 

its individuality, as well as possible ways in which it can be manifested, thus 

complementing the findings of the theoretical part.
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1 ÚVOD

Hudební nadání může mít mnoho podob. Ač mají společné prvky, jako je citlivost pro 

hudbu a její vnímání, hudební představivost a myšlení apod., další důležité schopnosti 

se v mnoha ohledech odlišují. Jiné předpoklady jsou podstatné pro klavíristu, 

houslistu, saxofonistu či operního pěvce, neřkuli bubeníka v rockové skupině či pro 

hudebníky při šamanském obřadu. Dirigent nemusí umět pracovat se svým hlasem, ani 

nemusí zvládat vibrato jako houslista nebo mít bezchybný nátisk jako dechař. Přesto 

potřebuje mít mimořádný cit pro hudbu jako celek i velikou hudební představivost, aby 

mohl vést symfonická či komorní díla. A co víc, musí umět své představy o díle předat 

jednotlivým hráčům orchestru a celé toto hudební těleso, složené z řady umělců (a 

individualit), řídit a vést. Bez nadsázky bychom mohli mluvit o schopnosti 

leadershipu. Ale patří leadership stále ještě mezi schopnosti spojené s hudebním 

talentem? A navštívili byste koncert, který diriguje dirigenta bez této schopnosti?

Je důležité si uvědomit, že i v populární hudbě či jiných kulturních prostředí se 

nacházejí mimořádně hudebně nadaní jedinci, nicméně všechny výzkumy se zaměřují

obvykle na evropskou klasickou hudbu. Tato skutečnost je velkým omezením 

dostupných výzkumů a umožňuje nám hudební talent sledovat a prozkoumat jen zčásti. 

Pro účely své práce jsem zúžila oblast hudebního nadání pouze na klavírní interpretaci 

„klasické“ hudby. Ve své práci se nezabývám „zázračným dětmi“, ani hudebními 

savanty, ale úspěšnými mladými hudebníky, jejich talent vysoce oceňují hudební 

profesionálové.

Téma diplomové práce se mi v hlavě rodilo několik let, v podstatě od prvního ročníku 

psychologie. Čtvrtý semestr svého studia jsem strávila na Univerzitě v Lipsku, kde 

jsem (ve spolupráci s Hochschule für Musik und Theater Leipzig) získával první, u nás 

nedostupné informace o hudebním nadání. V dalších letech tento nápad zrál v mých 

představách a během posledních dvou let jsem se jím začala zabývat intenzivněji.

Cílem mé práce není podat vyčerpávající historický přehled o zkoumání hudby a 

hudebníků, ani se nezaměřuje na hudební genialitu světových skladatelů či interpretů. 

Mojí snahou je přiblížit současné vědecké poznání o hudebním nadání a získat bližší 
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vhled a povědomí o psychologických souvislostech, které jsou s hudebním nadáním 

spojeny. Zajímalo mě také, co hudební nadání ovlivňuje, je pro rozvoj potenciálu 

nadaných důležité a jaké jsou jejich osobnostní charakteristiky.

V teoretické části věnuji pozornost především vymezení pojmu hudebního nadání, 

klasifikaci hudebních schopností, možnostem jejich identifikace a dalšího rozvoje, dále 

pak sociálnímu prostředí nadaných a hudebním a osobnostním faktorům, které mají na 

hudební nadání podstatný vliv.

Cílem empirické části bylo porozumět individuálnímu vývoji a rozvoji hudebně 

nadaných, jejich způsobu života a specifičnosti v přístupu k hudbě. Podrobné 

kazuistiky šesti hudebně nadaných studentů představují konkrétní podobu projeveného 

talentu a doplňují poznatky z teoretické části práce. Pro ilustraci a získání lepší 

představy o hudebním talentu účastníků výzkumu přikládám CD s jejich nahrávkami.

Pro lepší srozumitelnost a plynulost textu používám v celé práci mužský rod při 

společném označení nadaných, neboť je stylově neutrální, ale mám tím samozřejmě na 

mysli jak nadané muže, tak ženy.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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2 NADÁNÍ

„Nadané dítě se podobá běžci na dlouhé tratě, 
který je rychlejší než ostatní. 

Intelektuálně je většinou daleko vpředu, 
se svými city však často zůstává samo. 

Když mu emocionálně nepomůžeme, 
své jedinečnosti, svého talentu se vzdá.“ 

(Landau, 2007, s. 17)

2.1 Nadání, druhy nadání a kreativita

Výzkum nadání trvá již přes sto let a vyvíjí se různými směry od zaměření primárně na 

inteligenci, multidimenzionální modely až po výzkum vlivu prostředí na nadání.

Problematika nadání, nadaných jedinců a jejich rozvoj získává stále větší pozornost 

vědeckých pracovníků. Mezinárodní společnost World Council for Gifted and 

Talented Children pořádala letos v srpnu již devatenáctý ročník konference, který se 

tentokráte konal v Praze (8. – 12. 8. 2011). Šířku tématu ilustruje mj. program 

konference, který obsahoval jen krátké anotace jednotlivých příspěvků, a přesto jeho

rozsah byl 170 stran. Vědci z 57 zemí zaměřili svoji pozornost kromě obligátních 

témat jako je identifikace nadaných a role rodičů a vrstevníků na rozvoj nadání, také na 

kreativitu, životní zkušenosti nadaných a na adekvátní způsoby podpory a rozvoje 

nadaných (https://world-gifted.org/).

Na začátku 21. století vyšla hned dvě „veledíla“, která nabízejí souhrnný pohled na 

problematiku nadání. Je zde patrný odlišný přístup evropských a amerických vědců, 

kteří se nadáním zabývají.  Jsou to International Handbook of Giftedness and Talent

(2000) a International Handbook on Giftedness (2009). Obě knihy přinášejí aktuální 

definice pojmů nadání / talent, čímž dále rozšiřují počty definic, kterých již v 60. 

letech L. J. Lucito sesbíral a utřídil celkem 113 (Hříbková, 2009).  

Vzhledem k tomu, že tato práce není zaměřena na intelektové nadání, nebudu zde 

představovat všechny modely nadání (intelektového), ani porovnávat odlišnosti 

přístupů k jeho definování. Představím zde pouze základní z nich.
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Základní pojmy a jejich vymezení

V rámci výzkumu nadání existuje mnoho úhlů pohledu, každý z nich chápe nadání 

jinak, upřednostňuje odlišné faktory ovlivňující rozvoj nadání. Jednotný koncept 

nadání dosud neexistuje. To značně komplikuje snahu přehledně shrnout realizované 

výzkumy.

A. Ziegler & T. Raul upozorňují na opomíjení kulturní determinovanosti ve 

výzkumech nadání a jejich omezení na euro-americký kontext. V historickém pohledu 

na zkoumání nadání rozlišují tři základní fáze: teologickou, metafyzickou a 

empirickou.

V první, teologické fázi se předpokládalo, že nadání je propůjčeno „vyšší mocí“ a 

vyvolení jedinci jsou v podstatě nadpřirozenými bytostmi, „nebeskými dětmi“.

Ve druhé, metafyzické fázi bylo nadání více spojováno s osobností jednotlivce a jeho 

schopnostmi. Nadaní již nebyli považováni za nadpozemské bytosti, ale bylo přijato 

mnoho mýtů o jejich životě (např. nadaní umírají dříve, „bláznovství nadaných“), které 

kompenzovaly výjimečné schopnosti a nerovnoměrné rozložení talentu.

Třetí, empirická fáze výzkumů datovaná začátkem 20. století, je charakterizovaná 

snahou o objektivitu, exaktnost a pokusy „změřit“ nadání. (Ziegler & Raul, 2000, cit. 

podle Stoeger, 2009).

I když mnoho mýtů o nadaných bylo již výzkumy vyvráceno, stále zde zůstává 

všeobecné povědomí o tom, že jsou nadaní „nějakým způsobem problematičtí“.

V této práci budeme pojem nadání
1

používat v elementárním smyslu jako soubor 

vloh, které jsou předpokladem k úspěšnému rozvíjení schopností a vedou 

k mimořádným výsledkům v dané oblasti (Hartl, Hartlová, 2004). 

V širším pojetí můžeme rozlišovat talent (vyjadřuje se v určité oblasti), nadání (rys 

osobnosti talentovaného člověka, který mu umožní jeho talent realizovat) a genialitu

(vzácný a ojedinělý fenomén nejvyšší úrovně schopností), (Landau, 2007).

Abychom mohli potenciál jedince hodnotit, musíme jeho výsledky v dané oblasti 

porovnat s jeho vrstevníky. Jde však pouze o kvalifikovaný odhad potenciálu, neboť se 
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vychází ze zjištěné obvyklé úrovně výkonů, které se v průběhu let mění a jsou vázány 

na určité socio-ekonomické prostředí (Hříbková, 2009). 

Toto srovnání je možné spíše u intelektového typu nadání, v umělecké oblasti je 

zřejmá značná míra subjektivity názoru. O mimořádném nadání se obvykle mluví u 

dětí, jejichž IQ je 130 a více.

V roce 1969 pověřil Kongres Spojených států S. Marlanda, aby vypracoval studii o 

efektivnosti vzdělávání nadaných v USA. Při této příležitosti vznikla nová, obecnější 

definice nadání, která oceňovala také výjimečné výkony v oblastech, jež nebylo možné 

měřit inteligenčními testy. S. Marland považuje za nadané „děti schopné dosahovat 

vysokého výkonu včetně těch s projeveným úspěchem a / nebo potenciální schopností 

v některé z následujících oblastí, samostatně nebo v kombinacích:

1. všeobecné intelektové schopnosti

2. specifické akademické schopnosti

3. kreativní a produktivní myšlení

4. vůdčí schopnosti [leadership]

5. umělecké schopnosti [visual and performing]

6. psychomotorické schopnosti“

(http://en.wikipedia.org/wiki/Gifted_education)

Historický pohled a modely nadání

Zpočátku bylo mimořádné nadání spojováno především s vysokou inteligencí a 

vznikaly jednodimenzionální modely nadání zaměřené výhradně na její měření. Při 

hlubším poznávání problematiky nadání se však ukázalo, že rozumové schopnosti 

nejsou tím jediným, určujícím prvkem nadání. Začaly vznikat multidimenzionální 

modely nadání, které rozšiřovaly pojem nadání o další osobnostní rysy jedince 

(motivaci, vůli apod.) a také o vliv prostředí (rodina, škola, učitelé, vrstevníci), které

hraje při rozvíjení nadání nezanedbatelnou roli.
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Vyčerpávající přehled výzkumů nadání udělali K. A. Heller & N. J. Schofield, kteří 

zpracovali příspěvky prezentované na mezinárodních konferencích věnovaných nadání 

(v průběhu 12 let) a články publikované v šesti hlavních periodicích týkajících se 

oblasti nadání. Z tak velkého množství článků bylo méně než 20 % zaměřeno na 

původní výzkum či na empirické ověření modelů nadání a autoři upozorňují na stále 

chybějící kvalitní základní výzkum zaměřený na nadání jako takové (Heller &

Schofield, 2000).

Počátky a testy inteligence

Z historické perspektivy bychom mohli začít sled výzkumů nadání u F. Galtona. 

Zabýval se dědičností inteligence a nadání a snažil se vyvrátit zažité představy o tom, 

že nadání je spojeno s negativními fyzickými i psychickými rysy osobnosti a také že je 

výjimečný úspěch spojen s emocionální nestabilitou (Stoeger, 2009).

O měření inteligence dále usilovali A. Binet a T. Simon, kteří zkoušeli odlišit normální 

žáky od mentálně retardovaných. Během vývoje inteligenčních testů se snažili určit 

mentální věk jedince, tedy průměrnou úroveň inteligence pro osoby stejného věku. W. 

Stern oproti tomu navrhoval, aby byla lidská inteligence měřena poměrem mentálního 

věku (MV) a chronologického věku (CV), násobeného stem. Od něj pochází definice 

inteligenčního kvocientu IQ = MV/CV x 100. Ve vývoji inteligenčních testů a vývoji 

pojmu inteligence pak dále pokračovali Wechsler (WAIS – III, WISC – III), Ch. 

Spearman (faktor g), L. L. Thurstone, J. P. Guilford, R. B. Cattell a další, (Sternberg, 

2002).

Vrátíme-li se od inteligenčních testů zpět k výzkumům nadání, zcela zásadní postavení 

zde má L. M. Terman a jeho longitudinální výzkum nadaných. Termanova studie byla 

zahájena v roce 1921 na Standfordské univerzitě v USA a jeho následníci v ní 

pokračují až dosud. Terman, podobně jako Galton, zkoumal, zda se vysoká inteligence 

spojuje s negativními fyzickými a psychickými vlastnostmi a zda jsou mimořádné 

výkony spojeny s emocionální nestabilitou. Z celkového souboru 250 000 žáků bylo 

vybráno cca 1 500, jejichž IQ přesahovalo 140. Kromě inteligence zajímalo Termana 

také rodinné prostředí nadaných, jejich zdraví, zájmy (mimo/školní, pracovní, 
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literární), způsob výuky a pokroky ve vzdělávání, výběr pracovní kariéry a osobnostní 

rysy. Tento výzkum nepotvrdil hypotézy o negativních průvodních jevech nadání. Ve 

srovnání s dětmi s průměrnou inteligencí vykazovali nadaní dokonce lepší zdravotní 

stav, lepší školní výsledky i vyšší stupeň morálního rozvoje, méně byly vyvinuty 

sociální schopnosti. Termanův přístup k výzkumu byl často kritizován kvůli tomu, že

chápal nadání jednostranně a předpokládal jeho dědičnou determinaci, a také kvůli

výběru výzkumného souboru (předvýběr žáků učiteli, zařazení převážně dětí bílé rasy 

a střední socioekonomické vrstvy). Přesto měla jeho studie nebývalého rozsahu značný 

vliv na další výzkumy nadaných jedinců (Stoeger, 2009).

Novější pojetí inteligence

V druhé polovině 20. století došlo k velkému rozvoji kognitivní psychologie a objevily 

se i nové modely
2

nadání z ní vycházející. 

Carrollův hierarchický model inteligence se snaží odhalit strukturu inteligence a 

rozlišuje tři základní vrstvy: obecné schopnosti (podobně jako faktor g), fluidní a 

krystalizované schopnosti (faktory ovlivňující učení a jeho kvalitu, paměť) a úzce 

specifické schopnosti (Carroll, 1993, cit. podle Hříbková, 2009).

R. Sternberg ve své triarchické teorii lidské inteligence rozlišuje tyto tři složky:

– vztah k niternému světu – jeho mentálním procesům, které tvoří základ 

inteligentního myšlení (zaměřeno na zpracování informace)

– vztah ke zkušenosti – interakce předchozí zkušenosti k efektivnímu využití 

nových informací, zapojení při řešení nových úkolů a situací

– vztah k zevnímu světu nositele inteligence – komponenty inteligence jsou ve 

vztahu ke zkušenosti využívány k adaptaci na prostředí, přetváření existujícího 

prostředí a výběru nového prostředí tak, aby jedinci vyhovovalo (Sternberg, 

2002).

Inteligenci R. Sternberg chápe jako „schopnost učit se ze zkušenosti, užívat 

metakognitivní procesy, které zkvalitňují učení, a schopnost přizpůsobovat se svému 
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prostředí, jež může v různých sociálních situacích a kulturních souvislostech 

vyžadovat různé druhy přizpůsobení“, (Sternberg, 2002, s. 502 – 503).

Inteligence se skládá ze tří druhů schopností:

– analytické (schopnost porozumět problému)

– tvořivé (schopnost intuitivně řešit nové problémy kreativně a 

zároveň účelně)

– praktické (schopnost aplikovat tvořivé či analytické

schopnosti v každodenním životě), (Sternberg, 2002).

Renzuliho model nadání se oproti předchozím modelům zaměřuje na charakteristiky 

celé osobnosti nadaného a rozlišuje mezi nimi tři základní skupiny – nadprůměrné 

schopnosti, kreativitu a angažovanost v úkolu (zaujetí).

Nadání se realizuje pouze za předpokladu, že tyto složky dosahují určitého stupně 

rozvoje a zároveň jsou ve společné interakci, neboť samostatné složky nadání 

nevytvářejí (Hříbková, 2009).

Obrázek 1 – Model nadání, J. S. Renzulli, 1978, cit. podle Hříbková, 2009, s. 78
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F. J. Mönks
3

modifikoval Renzulliho model a doplnil původní tři osobní 

charakteristiky a tři faktory vztahující se k sociálnímu prostředí. Jedinec se podle něj 

nevyvíjí izolovaně v sociálním vakuu, ale je sociální bytost, která pro svůj zdravý 

vývoj nezbytně potřebuje sociální interakci (s rodinou, vrstevníky, přáteli). „Dobře 

probíhající interakce mezi osobou a jejím okolím může nastat teprve tehdy, když si 

jedinec dostatečně osvojí sociální kompetenci, tj. když je schopen mít s jinými 

uspokojivý kontakt“, (Mönks & Ypenburg, 2002, s. 21).

Obrázek 2 – Vícefaktorový model vysokého nadání se třemi osobnostními znaky (vysokými 
intelektuálními schopnostmi, motivací a tvořivostí) a třemi sociálními okruhy (rodinou, školou a 
okruhem přátel), (Mönks, Ypenburg, 2002, s. 23)

Vzhledem k tomu, že cílem této práce není poskytnout vyčerpávající přehled modelů 

intelektového nadání, uvedli jsme pouze základní teorie, často citované v odborné 

literatuře. Na okraj zmiňme ještě několik autorů: J. F. Feldhusen rozšiřuje model 
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nadání o sebepojetí (schopnost porozumět sama sobě), A. J. Tannenbaum kromě 

faktoru prostředí uvažuje také o významu štěstí (náhodných faktorů) v klíčových 

obdobích života, K. A. Heller v kauzálním modelu zdůrazňuje vztah mezi podmínkami 

k podávání výkonů s vysokým výkonovým chováním, H. Gardner rozlišuje sedm 

druhů na sobě nezávislých inteligencí (Hříbková, 2009).

V uvedeném přehledu modelů nadání bychom mohli nalézt tři základní linie, podle 

zaměření jejich přístupů (Hříbková, 2009):

1. Kognitivní přístup

Tento přístup má v psychologii nejdelší tradici. Jeho jádro je zaměřeno na zkoumání 

kognitivních schopností, inteligenci a způsob, jakým jedinec zpracovává informace a 

řeší problémy. I když byl tento přístup zpočátku orientován výhradně na inteligenci, 

v druhé polovině 20. století rozšířil své výzkumy mj. na analýzu způsobů řešení 

problémů, kvalitu kognitivních úkolů a na kognitivní strategie využívané při plnění 

úkolů. Hlavními představiteli jsou Terman, Carroll, Sternberg.

2. Osobnostně vývojový přístup 

V polovině 20. století se chápání nadání přestalo omezovat na úzký okruh kognitivních 

schopností a rozšířilo se o zkoumání divergentního myšlení, kreativity i dalších rysů 

osobnosti, které jsou pro rozvoj nadání nezbytné. Multidimenzionální teorie nadání 

předpokládají, že samotná inteligence nestačí pro rozvoj nadání, uvažují o možnostech 

jeho vývoje a snaží se identifikovat charakteristické rysy jedince (vytrvalost, vůle, 

motivace, zvídavost ad.), které by nasvědčovaly jeho mimořádným výkonům v určité 

oblasti. Hlavními představiteli jsou Renzulli, Mönks, Feldhusen, Heller.

3. Sociálně-kulturní přístup

I tento, nejnovější, přístup k výzkumu nadání počítá s vícero faktory ovlivňujícími 

nadání, osobnostní rysy jedince však nechápe izolovaně, ale v kontextu určitého 

společensko-kulturního prostředí, v němž se jedinec vyvíjí. V centru zájmů je rodina a 

vzájemné interakce jejích členů, prostředí školy, vztahy s vrstevníky, učiteli. Tento 

přístup předpokládá, že zkušenost s činnostmi, které jsou v dané kultuře vysoce 

hodnoceny, je podkladem pro vznik dovedností a schopností ve specifických 

oblastech. Hlavními představiteli jsou Gardner, Tannenbaum, Csikszenmihalyi.
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Druhy nadání

I když se předchozí modely zaměřují na nadání obecně, je zřejmé, že neexistuje jedno 

„univerzální“ nadání společné pro všechny oblasti - matematiku, přírodní vědy, hudbu 

či sport. 

U L. Hříbkové se můžeme se setkat s těmito klasifikacemi nadání:

– horizontální klasifikace rozlišuje typy nadání podle jednotlivých oblastí 

činností (hudební, výtvarné, matematické, pohybové). Tyto kategorie pak 

můžeme ještě dále detailněji členit (u hudebního nadání na nadání 

interpretační, skladatelské, dirigentské, percepční), nebo postupně přibývají 

nové oblasti nadání (př. manažerské, vyjednavačské apod.).

– vertikální klasifikace rozlišuje nadání podle stupně jeho aktualizace na latentní 

(potenciální, dosud nerealizované) a manifestované (aktuální, projevované 

v současné době), (Hříbková, 2009).

H. Gardner představil teorii rozmanitých inteligencí (MI – multiple intelligences), kde 

vyčleňuje několik typů inteligence. Samostatná inteligence musí člověku umožňovat 

řešit problémy, kterého ho potkají, a zároveň obsahuje potenciál nové problémy hledat 

a vytvářet, neboť to přispívá k získávání nových vědomostí.

Pro odlišení druhů inteligence stanovil H. Gardner osm kritérií, které musí každá 

samostatná inteligence splňovat. Jsou to: možnost izolace při poškození mozku (1), 

existence výjimečných lidí (idiots savants, zázračných dětí), (2), nalezení základních 

operací, které dokáží zpracovat specifický druh informací (3), odlišný (typický) průběh 

vývoje dané inteligence u nadaných oproti běžné populaci (4), hodnověrná evoluční 

historie inteligence a možnost jejího popisu (5), experimentální ověření průběhu 

zpracování informací (6), psychometrické ověření (7), existence symbolických 

(významových) systémů podmíněných kulturou (8), (Gardner, 1999, s. 92 – 96).
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Následujících sedm inteligencí splnilo požadovaná kritéria a H. Gardner je vyčleňuje 

jako samostatné:

1. jazyková inteligence

2. hudební inteligence

3. logicko-matematická inteligence

4. prostorová inteligence

5. tělesně pohybová inteligence

6. interpersonální inteligence

7. intrapersonální inteligence, (Gardner, 1999).

Hierarchické uspořádání talentů včetně jejich vzájemného prolínání představil V. 

Dočkal.

Obrázek 3 – Druhy nadání (Dočkal, 2005, s. 54).
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V rámci intelektového nadání se někdy vymezují tzv. rizikové skupiny, kterým se ve 

zvýšené míře věnuje psychologicko-pedagogická a poradenská péče. I když se v rámci 

této práce nevěnujeme problémům intelektového nadání, pro úplnost považujeme za 

užitečné tyto skupiny alespoň zmínit. Jsou to:

- nadané děti s extrémně vysokým IQ a vysokými speciálními schopnostmi

- nadaní s postižením, s handicapem nebo se specifickými poruchami učení
4

- nadané děti z odlišného kulturního a etnického prostředí

- nadané děti předškolního věku

- nadaní adolescenti

- nadané dívky, (Hříbková, 2009, s. 105).

Kreativita

Kreativita je považovaná za důležitou složku nadání a je často součástí modelů nadání 

(Renzulli, Mönks ad.). E. Landau ji považuje za jeden z nejdůležitějších rysů 

nadaných. Představuje pro ni „nejvyšší stupeň duševního zdraví, intelektuální a 

umělecké funkce. (...) Kreativita je humor, schopnost nebrat příliš vážně selhání, věci, 

jichž se obáváme, a sebe sama, umět se na sebe podívat z různých stran. (...) Kreativita 

je hra. Zkoušet, experimentovat, usouvztažňovat, vyjít vstříc všemu novému a setkat se 

s tím, to znamená realizovat v sobě hravost. (...) Kreativita také znamená umět žít se 

strachem a navzdory strachu, nejistotě“, (Landau, 2007, s. 27, s. 150). 

V rámci kreativity se věnuje čtyřem fenoménům – kreativní osobnosti, kreativnímu 

produktu, kreativnímu procesu a kreativnímu chování / myšlení.

Kreativní osobnost
5

má ráda rozmanitost, je zvídavá, nezávislá v úsudku, 

sebevědomější a snaha o konformitu a přizpůsobení se okolí v ní její kreativitu dusí. 

Má silnou vnitřní motivaci, která ji pohání ke zkoumání a vymýšlení nového a pomáhá 

jí překonat strach z neúspěchu. Vlastnosti nadaného dítěte jsou blízké vlastnostem 

kreativní osobnosti.

Podstatou kreativního produktu je novost jako měřítko kreativity, ale také adekvátnost 

k dané situaci, což vylučuje snahu o originalitu za každou cenu.
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Kreativní proces
6

je spojován s řešením problémů, které vyžadují práci s informacemi, 

jejich kombinování, resp. kreativní myšlení.

Kreativní chování / myšlení nemusí znamenat boření hranic, ale spíše odvahu zkoumat 

své hranice a zkoušet je rozšiřovat a navzdory strachu a nejistotě se pokoušet vytvářet 

nová řešení mimo rámec obvyklého a známého. Pro kreativní chování je velmi důležitá 

svoboda a jistota, tedy možnost být okolím akceptován takový, jaký jsem, a vnímat 

jeho podporu (Landau, 2007).

Zajímavý je také pohled E. Landau na vztah inteligence a kreativity. „Inteligence je 

definována jako schopnost sbírat informace a využívat je v různých situacích. 

Kreativita na této schopnosti buduje, avšak rozšiřuje ji tak, že mezi informacemi 

navazuje nové vztahy. Inteligence hledá odpověď v naučeném, v úzké kategorii, z níž 

problém pochází, a využívá přitom konvergentní myšlení, jež vede ke „správné“ (dříve 

už známé) odpovědi. Kreativita usiluje s pomocí divergentního myšlení o mnoho 

odpovědí z různých oblastí vědění. Taková interdisciplinární řešení možná nejsou 

„správná“ ve výše uvedeném smyslu, ale kreativní odpověď platí, jestliže je nová, 

adekvátní problému a rozšiřuje okruh zkušeností a vědomostí“, (Landau, 2007, s. 35 –

36).
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2.2 Rozvoj nadání

2.2.1 Základní charakteristiky nadaných a jejich vývoj

Základní charakteristiky nadaných

R. J. Sternberg popsal pět základních kritérií, která jsou charakteristická pro nadané.

1. excelentnost – existence mimořádného potenciálu a výkonů u jedince, 

jeho výkony v dané oblasti (nebo několika oblastech) jsou 

řádově vyšší než u jeho vrstevníků

2. vzácnost – aby mohl být jedinec označen za nadaného, jeho vlastnosti, 

charakteristický znak, se v populaci vyskytují jen zřídka.

3. produktivita – v oblastech nadání je možné produkovat a vytvářet nová 

díla

4. demonstrovatelnost – superiorita jedince v dané oblasti musí být 

prokazatelná také v příslušných testech, které jsou dostatečně 

validní a reliabilní

5. hodnota – užitečnost – výkony nadaného jedince jsou nejen kreativní, ale 

také smysluplné a mají hodnotu pro společnost, (Sternberg,

1993, cit. podle Hříbková, 2009).

Podrobněji zkoumala charakteristiky intelektově nadaných dětí L. Hříbková. 

Analyzovala odborné studie autorů za posledních 60 let (1947 – 2005), rozdílné 

seznamy charakteristik nadaných sumarizovala a rozčlenila do tří okruhů – kognitivní 

charakteristiky (intelekt, tvořivost, paměť), nekognitivní charakteristiky (motivace, 

emoční a sociální charakteristiky) a charakteristiky učení. Za společné považuje to, že 

se nadaní živě zajímají o nové informace, jejich příčinné a důsledkové vztahy, mají 

rozvinuté kritické myšlení a obvykle i bohatou slovní zásobu. Kromě rychlého 

osvojení nových informací mají také výbornou paměť, bohatou fantazii a 

představivost. Často je zmiňována jejich dobrá koncentrace a vytrvalost, ale také určitá 

emoční přecitlivělost, individualismus a velká potřeba volnosti (Hříbková, 2009).
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I když se můžeme na nadané, jejich charakteristiky a vlastnosti dívat z mnoha pohledů, 

snažit se predikovat rozvoj jejich potenciálu a vymezovat aspekty, v nichž se liší od 

„normální“ populace, je potřeba mít stále na paměti, že i přes své nadání to jsou 

„normální“ děti, „normální“ dospívající a „normální“ dospělí, s obyčejnými radostmi i 

starostmi, které jim každodenní život přináší. Příznačně to v následujících bodech 

shrnuje K. Urban:

 Mimořádně nadaní nejsou speciálním lidským druhem; být nadaný je něčím 

normálním, i když zároveň platí, že každý člověk je jedinečný. Nadaní se neliší 

jen podle oblasti jejich nadání, ale také osobitým způsobem, jakým své nadání 

rozvinou a vyjádří.

 Nadání nepředstavují stanovené, fixní veličiny, ale podléhají vývojovým 

procesům.

 Pojem „nadaný“ není ukončený proces, jak by se mohlo zdát, ale je to 

celoživotní dynamický proces, kterým si jedinci procházejí a který mj. zahrnuje 

vývoj, rozpoznání, podporu talentu.

 Mimořádné nadání se může projevit již v raném dětství, nebo ve školním věku, 

případně až v dospívání či dospělosti. Podstatné je, aby děti obecně měly 

možnost rozvíjet své nadání, aby dostávaly dostatek podnětů, žily 

v přijímajícím prostředí obklopeny dospělými, kteří jim zprostředkují možnost 

učení a rozvoje. Jen tak se může jejich potenciál plně rozvinout (Urban, 2004).

Vývoj nadání

Pro potřeby této práce a demonstrování základního vývoje nadaných nám postačí tři 

základní období – předškolní (od narození do 6 let), mladší školní období (6 – 11 (12) 

let), dospívání (13 – 20 let) a není třeba členit vývoj dětí detailněji.

Předškolní období (0 – 6 let)

V předškolním období si děti vytváří základ pro možný další rozvoj svého nadání. 

Jedním z nejranějších projevů nadání je obvykle nadání hudební. Děti jsou velmi 
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rychle schopni napodobit zvuky, melodie, rytmus. Z dalších typů talentu se 

v předškolním období projevují verbální i matematické schopnosti. Nadané děti 

obvykle rychle, často bez pomoci rodičů, čtou, osvojují si vytříbený jazykový projev, 

mají velmi bohatou slovní zásobu. J. Laznibatová dokonce uvádí, že nadané dítě začne 

rozeznávat některá písmena již kolem druhého roku a první velká písmena dokonce 

ještě dříve (Laznibatová, 2001).

I když se každé nadané dítě projevuje odlišně, K. Urban vymezil několik obecnějších 

projevů, které se u dětí v předškolním období vyskytují:

 přirozená potřeba učit se a získávat nové poznatky a informace, výborná 

schopnost soustředění, chápání, dobře vyvinutá paměť

 umí dobře pozorovat a poslouchat, rychle se učí obsahy i dovednosti, dobře 

verbalizují, používají abstraktní a symbolické pojmy

 některé formy chování se učí velmi rychle, zvláště jsou-li fixované přes jejich 

zájmy, umí působit na ostatní a dokáží si získat jejich pozornost a akceptaci

 dokáží vykonávat více činností současně – učí se, pozorují a přitom si hrají 

nebo pracují (Urban, 1992).

Jak u odborné, tak u laické veřejnosti setkáváme s názorem, který poukazuje na 

nevyváženost vývoje nadaných, především v emocionálně-sociální úrovni. J. 

Laznibatová sestavila přehled možných disproporcí ve vývoji nadaných dětí, který 

mohou k určité nerovnováze ve vývoji vést. Zdůrazňuje zde nerovnováhu psychického 

a fyzického vývoje a nepoměr mezi rychlým myšlením a pomalými grafo-motorickými 

projevy (Laznibatová, 2001). Domnívám se, že tento pohled je příliš zevšeobecňující a 

že tomu tak nemusí být u všech skupin nadaných. Specificky u hudebně nadáných je 

motorická stránka velmi rozvíjena a určitá emoční zralost je pro porozumění a 

provedení náročnějších skladeb nezbytná. 
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Mladší školení období (6 – 11/12 let)

Se vstupem do školy získává dítě další podněty z mnoha oblastí a jeho nadání se může 

více diferencovat. Charakteristické projevy jeho nadání, jako je velká energie a vitalita, 

bohatá fantazie, zájem o nové informace, kreativita, ale také impulzivní reagování, 

jsou v kontextu ostatních dětí ještě více zdůrazněny. „Musíme si uvědomit, že kapacita 

a úroveň nadaného dítěte je jiná, a proto je potřeba s ním pracovat jinak než s ostatními 

dětmi“, (Laznibatová, 2001, s. 247). V. Dočkal poznamenává, že i když se v tuto dobu 

již můžeme setkat se skutečnými talenty, je stále velmi důležitá jejich mnohostranná 

výchova a vzdělávání a je na místě počkat s diferencováním talentu a jeho rozvojem

(Dočkal, 2005).

Dospívání (13 – 20 let)

Vzhledem k výrazným psychickým i fyzickým změnám v období pubescence, může u 

dětí docházet ke změnám i v oblasti jejich nadání. Jejich talent mnohdy prochází 

„zkouškou“, zda se mu dítě bude dále věnovat, rozvíjet jej, vynakládat na něj svoji 

energii a mnohdy i většinu svého volného času, nebo ne. Dochází k sebehodnocení 

nadaných, zda jsou „dostatečně dobří“, či ne, zda mají možnost vyniknout ve svém 

talentu i v dospělosti apod. Děti s hudebním nadáním někdy prožívají svoji první větší 

krizi, hraní již nejde „samo“, je potřeba pravidelně cvičit, což někdy vede k tomu, že 

s hrou na hudební nástroj chtějí přestat (nebo i přestanou). Podobně je tomu i u 

sportovního nadání.

Vývoj každého jedince, a u nadaných dětí to platí dvojnásob, je individuální a nenašli 

bychom dvě nadané děti, u nichž by probíhal identicky. I proto má toto členění pouze 

orientační charakter.
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2.2.2 Další vzdělávání nadaných

Nelze předpokládat, že se talent dítěte prosadí vždy, bez podpory. Je velmi důležité, 

aby nadané děti byly identifikovány a rozvíjeny ve speciálních vzdělávacích 

programech. E. Landau varuje před častou chybou, kdy je u dítěte podporovaná pouze 

oblast jeho talentu, ale nikdo se již nevěnuje osobnosti jako celku, tedy její 

emocionální, intelektuální, múzické a společenské stránce. E. Landau také zastává 

názor, že pro dítě je nejvhodnější integrace mezi vrstevníky, nikoli izolace ve školách 

specializovaných pouze pro výjimečně nadané děti. „Nadané dítě by mělo zažívat 

průměrný svět v obecně přístupné škole, protože to je svět, v jakém bude žít a pro 

který s pomocí své tvořivosti možná bude hledat a nacházet zlepšení“, (Landau, 2007, 

s.11).

Při rozvíjení schopností nadaných máme dvě základní možnosti, jak jejich znalosti 

rozšířit. Je to urychlování („akcelerace“) a obohacování („enrichment“)
7
.

Urychlování

Urychlováním se zkracuje vzdělávání na základní škole a umožňuje se studentům 

přeskočení jedné nebo i několika tříd, aby se mohli dříve zapojit do navazujícího 

středoškolského a vysokoškolského studia. V souvislosti s urychlováním upozorňují F. 

J. Mönks a I. H. Ypenburg na kritiku tohoto řešení, neboť předpokládá, že nadané dítě 

sice bez větších obtíží zvládne probíranou látku vyššího ročníku, ale není pro tento 

přechod dostatečně emocionálně a sociálně zralé. Tomuto názoru oponují mj. tím, že 

nadané děti obvykle mívají i starší přátele, které si vybírají ne podle kalendářního 

věku, ale podle stejné vývojové úrovně, (Mönks, Ypenburg, 2002).

Pochopitelně pokud přestup žáka do vyšší třídy bude proveden necitlivě, může mít 

nezvládnutí sociálních kontaktů negativní vliv na jeho nadání i na jeho osobnost. 

Podobně však setrvání ve „své třídě“ může vést k tomu, že dítě bude vnímat 

nedostatečné ohodnocení svých schopností a bude se nudit, případně rezignuje na 

rozvoj svého potenciálu.
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Akcelerační varianta byla často kritizována a později se používala převážně pro 

matematické nadání. U společensko-vědních oborů se ukázala jako nevhodná právě 

pro nedostatečnou osobnostní zralost studentů, (Hříbková, 2009).

Obohacování

K obohacování běžné výuky dochází prohlubováním či rozšiřováním studijního 

materiálu. Umožňuje to zabránit možným rizikům spojeným s přeskakováním tříd, a 

přesto nabízí nadanému dobré možnosti pro rozvinutí jeho potenciálu nad rámec školní 

třídy. Velkou výhodu tohoto způsobu vzdělávání vidí L. Hříbková v tom, že kromě 

poskytnutí adekvátního vzdělání nadaným je také umožněna jejich výchova v 

„podmínkách bližších reálnému sociálnímu prostředí“, (Hříbková, 2009, s. 185).
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2.3 Identifikace nadaných

Identifikace (vyhledávání) intelektově nadaných dětí se zaměřuje především na 

identifikování tzv. latentního nadání. I když děti v dané oblasti dosud nepodávaly 

mimořádné výkony, snaha je zaměřena na odhalení jejich potenciálu, který by mohl 

být schopen rozvoje v budoucnu. V České republice, ani v zemích s delší tradicí 

vyhledávání nadaných, však stále nejsou spolehlivé metody, resp. ucelený systém 

identifikace. U nás se dosud plošná identifikace nadaných neprovádí, specializují se na 

ni pouze některé pedagogicko-psychologické poradny (Hříbková, 2009).

Při identifikaci nadaných se předpokládá, že při časném rozpoznání nadaných jim 

můžeme poskytnout kvalitní vzdělání v oblasti jejich talentu a podpoříme tak možnost 

jeho plného rozvinutí.

K identifikaci nadaných dětí můžeme zvolit několik strategií, které přímo souvisejí 

s tím, jak nadání chápeme – zda je to souhrn schopností, nebo jev komplexnější. 

Snadněji si poradíme s testováním schopností, pro které byla sestavena a 

standardizována celá řada testů. Během první fáze jde spíše o subjektivní posuzování 

nadání nejbližšími, obvykle rodiči, příbuznými, učiteli a vychází z jejich 

dlouhodobějších zkušeností a pozorování dítěte. V objektivní fázi se již používají 

psychologické a pedagogické metody, u skupinových šetření mluvíme o screeningu. 

Při analýze výsledků jsou pak zvažovány další vzdělávací možnosti pro nadané dítě.

Expertní přístup k nadání zastává R. J. Sternberg, který je považuje především za 

schopnost zrychleného zvládnutí vývojové křivky učení při osvojování si nových 

znalostí, ve srovnání s běžnou populací (Sternberg, 2002). U starších nadaných pak 

může být identifikace zaměřena na konkrétní spektrum znalostí podle zaměření škol 

(jazykové, matematické, přírodovědné apod.).

V. Dočkal zdůrazňuje několik principů, které by měly být pří identifikaci nadaných 

zachovány. Především začlenit výběr do přirozeného výchovně vzdělávacího procesu a 

nechápat ho jako jednorázové „testování“. Na identifikaci nadaných by se měla podílet 

skupina odborníků (psycholog, pedagog, specialista v oboru aj.), aby k nadanému 

přistupovali z různých úhlů pohledu. Za samozřejmé je považováno poskytnutí 
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stejných šancí a vyhnout se diskriminaci některé skupiny nadaných, méně samozřejmě 

je však již vnímána „reverzibilita“ výběru (Dočkal, 2005).

Možné nástroje pro identifikaci nadaných člení L. Hříbková do skupin metod 

psychologických, pedagogicko-psychologických a pedagogických a zdůrazňuje velký 

význam pozorování dítěte při činnostech také ve standardních situacích.

- psychologické metody

o skupinové a individuální testy inteligence

o testy divergentního myšlení a tvořivosti

o motivační dotazníky (rozhovory)

o projektivní metody

o posuzovací škály

o pozorovaní (talentovaného) chování dítěte

- pedagogicko-psychologické metody

o rozbor výsledků práce dítěte

o pozorování dítěte

- pedagogické metody

o doporučení učitele

o školní výsledky, výsledky soutěží

o didaktické testy

o posouzení spolužáky

(L. Hříbková, 2009).

Škála nástrojů pro identifikaci intelektového nadání je mnohem širší, než je tomu u 

testů hudebních schopností (nadání), přesto se nemůžeme při identifikaci nadaných 

spoléhat pouze na psychometrický přístup, neboť nám poskytuje pouze kusé informace 

o možném výkonu dítěte v dané oblasti. Vždy je potřeba přistupovat k nadanému dítěti 

individuálně a sledovat jeho schopnosti, výkony, ale také motivaci k výkonům a 

chování z dlouhodobé perspektivy. Během procesu identifikace (testování) je dítě

obvykle vytrženo ze svého prostředí a je vystaveno tlaku na jeho aktuální výkon, což 

může mít negativní vliv na jeho dosažené výsledky. „Diagnostický proces je totiž 
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úspěšný jedině tehdy, bude-li dítě připraveno své schopnosti prokázat. (…) Proto je 

hlavním úkolem diagnostika hned zpočátku vyšetření dát dítěti jednoznačně najevo, že 

oceňuje vše, co zná a umí, a že se chce o jeho schopnostech i případných problémech 

dozvědět ještě více“, (Portešová, 2011, s. 117).

„Každé vyhledávání nadaného dítěte, ať je provedeno v jakémkoli věku a různými 

strategiemi, je samoúčelné a bezcenné, jestliže po tomto kroku nenásleduje žádná 

rozvíjející nabídka, bez ohledu na to, jak ji budeme nazývat. Stěžejním a pro dítě 

nejdůležitějším je možnost nadání rozvíjet“, (Hříbková, 2003, s. 156).
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3 HUDEBNÍ NADÁNÍ

„Použití pojmu „hudební schopnosti“ předpokládá existenci 
obecného faktoru, nebo více faktorů, společného pro úspěchy 

ve všech hudebních oblastech. 
Jak se to ale slučuje s faktem, že existují zpěváci, kteří neumí noty, 

klavíristi, kteří neumí zpívat čistě, 
interpreti, kteří neumí skládat,

a hudební kritici, kteří ani nehrají na hudební nástroj, 
ani neumí skládat?“, (Sloboda, 1993, s. 106).

3.1 Hudební nadání

Každý člověk je muzikální. Respektive může být. Iluze o tom, že hudba je doménou 

pouze několika vyvolených, jsou na ústupu. Většina lidí má vrozené základní 

předpoklady k hudbě, tedy se jí může zabývat. Je už jen na každém, zda ji v sobě 

rozvíjet chce, či nikoli. 

Podobně jako není společnost bez jazyka, není společnost bez hudby, neboť tyto dvě 

oblasti jsou vzájemně propojené. „Uvnitř leží zdroj všech podob výrazu: stejně jako 

jazyk, tak také hudba získává svoji sílu z dvojí podstaty – biologické a hluboce 

sociální“, (Imberty, 2011, s. 15). Předpokládá se, že u lidí existuje průměrná hudební 

schopnost a mají základní předpoklady k hudbě podobně jako předpoklady lingvistické 

– tedy většina lidí se naučí mluvit a řeč přiměřeně používají. Tak jako každý může 

mluvit, tak také může zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj (Imberty, 2011).

Rozvoj hudebních schopností a dovedností „nezávisí pouze na vlastním hudebním 

nadání, ale také na souhře mnoha dalších faktorů – kognitivních, sociálních, na vlivu 

prostředí, motivaci, individuální zkušenosti, vzdělání, aspiracích a přístupu k hudbě, 

které jsou pak doplněny procesem vlastní hudební výuky a výchovy“ (Franěk 2005, 

s. 145). Přesto se míra talentu u jednotlivců výrazně liší.

V této práci se věnujeme těm, kterým byla míra hudebního talentu dána vrchovatě, a 

ještě neváhali vynaložit mnoho energie, aby svůj talent rozvíjeli. Co to vlastně takový 

hudební talent je?
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3.1.1 Základní pojmy a jejich vymezení

„Mohli bychom sestavit celou knihu pouze z definic hudebních pojmů, aniž bychom 

na konci získali víc než pouhé nahlédnutí do spletité nejednotnosti těchto pojmů“, 

(Gembris, 2002, s. 65). 

Při objasňování pojmů hudebního nadání je to podobné, jako při definování nadání 

intelektového. Mnoho autorů zabývajících se problematikou nadání vytvořilo mnoho 

definic tohoto pojmu a každá z nich klade důraz na jiný aspekt nadání – na dědičnost, 

vliv prostředí, realizaci potenciálu, dosahování výsledků apod. Není proto možné 

předložit nyní jednu platnou charakteristiku toho, co nadání je a co není.

Ve snaze popsat hudební nadání navíc značnou roli hraje fakt, že hudbu lze jen stěží 

postihnout v rámci kvantitativních výzkumů. A i přes značnou snahu ani kvalitativní 

výzkumy nemohou být dostatečně „objektivní“, protože nejen produkování hudby, ale 

také její vnímání (a tudíž i posuzování výkonů), je velice subjektivní. A také 

společensky zakotvené – v různých obdobích je oblíben a preferován nejen odlišný 

druh klasické či populární hudby, ale také způsob interpretace Bacha, Mozarta či 

Chopina. U2, KISS, Rammstein, ABBA, Madonna a řada dalších byla také rozpoznána

jako hudebně nadaná, avšak ne hudebními vědci nebo pedagogy, ale hudebními 

agenty. 

Hudební nadání 

Pojmy hudební nadání a hudební talent mnozí autoři používají ekvivalentně a i v rámci 

této práce je takto chápeme. 

Hudební nadání můžeme definovat jako vyšší projev hudebnosti, jako specifický 

komplex předpokladů k hudební činnosti na vyšší (profesionální) úrovni (Holas, 1994). 

F. Sedlák se neomezuje pouze na hudební předpoklady, ale chápe toto nadání jako „rys 

lidské osobnosti, příznivou strukturu aktuálně se projevujících výrazných hudebních a 

dalších schopností, které podmiňují úspěšné výkony v hudebních činnostech“ (Sedlák, 

1990, s. 125).



34

Mezi hudebně nadanými jedinci můžeme rozlišovat několik typů talentů, které se u 

jednoho hudebníka mohou sdružovat, či objevovat samostatně. Mezi základní z nich 

patří nadání interpretační, skladatelské, dirigentské, teoretické a také nadání 

posluchačské.

R. S. Persson považuje hudebně nadané jednoduše za „více muzikální“ než ostatní. 

„Učí se rychleji hudební struktury, mají lepší hudební paměť, snadno rozeznávají 

hudební a rytmické vzorce, jsou více expresivní, více emocionálně naladění na hudbu a 

citlivější na barvu zvuku a, v závislosti na typu hudebních schopností, mají větší vlohy 

pro efektivní motorické učení, kterým převyšují většinu ostatních“, (Persson, 2009, s. 

729).

Podstata hudebního nadání je tvořena souborem „vrozených a získaných vlastností a 

schopností, které jsou v kauzálním, funkčním a dynamickém vztahu. Jedny ovlivňují 

druhé, vzájemně se prolínají a souvisejí mezi sebou. Jsou to především tělesné, 

anatomické, morfologické a funkční dispozice, psychofyziologické znaky (např. 

tělesný rozvoj, zdravotní a psychický stav, funkční zdatnost centrálního nervového 

systému, adaptační schopnosti atd.)“, (Krbaťa, 1986, cit. podle Holas, 1998, s. 28).

V rámci hudebního nadání rozlišují J. Kulka a V. Dočkal jeho dvě základní složky –

předpokladovou a aktivační. Předpokladová složka zahrnuje tělesné vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti, návyky a vědomosti, zatímco aktivační složka obsahuje volní 

vlastnosti, koncentraci, zaměření osobnosti a motivaci. Mimo to rozlišují ještě obecné 

a specifické faktory, které určují povahu hudebního nadání (Holas, 1998). H. Gembris 

chápe pojem hudebního nadání (talentu) jako ekvivalent muzikálnosti (viz níže).

Hudební schopnosti

Hudební schopnost je vyšší psychická vlastnost, která vznikla díky hudební výchově, 

hudebním zkušenostem i vlivem prostředí, v němž daný jedinec vyrůstal a dále žije. 

Na rozvoji hudební schopnosti se samozřejmě podílejí také osobnostní rysy, 

intelektové faktory, vlastnosti smyslových orgánů, ale i mnohé neintelektové faktory, 

jako je například motivace (Franěk, 2005).



35

V minulosti definoval F. Sedlák hudební schopnosti jako „psychické struktury a 

vlastnosti jedince, které odpovídají požadavkům hudebních činností a zajišťují jejich 

přiměřenou úspěšnost. (…) Jejich kvalita i kvantita se mění v závislostech na 

vlohovém základu, na procesech zrání, na věku jedince, avšak rozhodujícím způsobem 

na sociálních vlivech (prostředí a výchově). Hudební schopnosti mohou tvořit jen 

takové psychické vlastnosti a struktury, které se projevují a přetrvávají po celý život“ 

(Sedlák, 1990, s. 35). 

Mezi hudebními schopnostmi někteří autoři (Franěk, Holas, Sedlák) vydělují ještě 

termín hudební vlohy. Ty pak definují jako „vrozené, anatomicko-fyziologické 

zvláštnosti organismu tvořící vnitřní podmínky pro utváření určité schopnosti“ (Holas, 

1998, s. 33).

J. A. Sloboda nechápe hudební schopnosti jako izolované hudební prvky, ale jako 

naučenou univerzální schopnost – „Musical ability is the ability to ,make sense’ of 

music“, (Sloboda, 1993, s. 106). Jedinci, kteří tuto schopnost mají, také umí právě 

slyšenou skladbu (resp. její styl) přiléhavě napodobit. Znamená to, že muzikální 

jedinec nevnímá hudbu notu po notě, ale umí vystihnout hudební smysl a je schopen 

ho rekonstruovat. Nacházení hudebního smyslu a hudebních významů však neplatí 

obecně, ale je plně závislé na konkrétní, kulturně i historicky formované podobě hudby 

(Gembris, 2002).

Zjednodušeně bychom mohli shrnout, že hudební schopnosti jsou takové psychické 

vlastnosti, které jedinci umožňují vnímat a prožívat hudbu a také ji aktivně 

produkovat. 

Hudební dovednosti

K tomu, abychom mohli zkoumat hudební schopnosti jedince, potřebujeme poznat 

jejich projev, neboť je nemůžeme zkoumat přímo. Pravidelným cvičením a učením se 

prohlubuje způsobilost úspěšně provádět hudební činnost, tedy hudební dovednost. Na 

rozdíl od hudební schopnosti je specifičtější, váže se ke konkrétnímu úkonu (zpěv, hra 

na hudební nástroj, improvizace apod.), (Holas, 1994). 
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Podobně jako při řízení auta i každý hráč na hudební nástroj si nejprve musí osvojit 

technické dovednosti – jak vůbec s nástrojem zacházet a dostat z něj požadovaný zvuk. 

Teprve po zvládnutí a zautomatizování technické stránky hry se může student dále 

rozvíjet a zaměřit na dynamiku, tempo apod. Hudební dovednosti umožňují 

hudebníkovi vykonávat „rychlé a plynulé pohyby potřebné pro hudební činnosti, 

anticipovat sled motorických úkonů, koncentrovat a rozšířit značně pozornost“ 

(Sedlák, 1990, s. 226).

M. Holas průběh formování hudebních dovedností rozlišuje na tři základní fáze –

iradiační (1), útlumovou (2) a stabilizační (3).

V iradiační fázi (vyzařování vzruchů v mozkové kůře) se student seznamuje se 

základními technickými prvky, hraje nejprve krátké, pak delší úseky skladby. Vše je 

pro něj nové a vyžaduje plné soustředění pouze na základní „hraní not“, jeho hra 

obsahuje spousty chyb, nepřesností a technických nedokonalostí.

Ve fázi útlumové se student zaměřuje na odstranění chyb a technických nedostatků.

V poslední, stabilizační fázi je již hra zautomatizována, nevyžaduje od studenta tolik 

soustředění a ten se může více soustředit na umělecké ztvárnění hraného díla. Jeho hra 

se stává plynulou, pravidelnější a celkově vyrovnanější (Holas, 1998).

F. Sedlák proces vytváření hudebních dovedností člení do čtyř fází:

 kognitivní – získávání hudebních vědomostí (znalost not, 

intervalů apod.), technická stránka hry na hudební nástroj

 fixační – upevňování hudebních dovedností cvičením

 automatizační – vyváženost svalového napětí při hře, odstranění 

nadbytečných pohybů

 kontrolní – průběžná zpětná vazba o správnosti hry, (Sedlák, 

1989).
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Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco hudební schopnosti jsou obecnějším 

potenciálem či předpokladem jedince, dovednosti jsou již konkrétně vztažené 

k jednotlivým hudebním činnostem.

Hudebnost

Hudebnost (muzikálnost) je nezbytným předpokladem pro vykonávání hudebních

činností i pro realizaci hudebního potenciálu a podobně jako předchozí pojmy je jen 

obtížně definovatelná. Spojuje v sobě schopnost emocionálního prožitku při vnímání 

hudby, schopnosti samostatného učení a tvořivého přístupu k osvojování hudby, které 

se podílejí na rozvoji speciálních (hudebních) a hudebně tvořivých schopností (Holas, 

1998).

              

Obrázek 4 – Model hudebnosti, Holas, 1998, s. 26                

Hudebnost je psychologická kategorie, která se váže k osobnosti jedince a k jeho 

hudebnímu vývoji. Projevuje se kladným vztahem k hudbě, hudebními zájmy a 

potřebami a je nedílnou složkou hudebního nadání (Sedlák, 1986).
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Praktické doplnění teoretického pojmosloví nabízí H. G. Bastian. Ptal se talentovaných 

účastníků výzkumu, které aspekty / faktory považují za významné pro muzikálnost. Za 

obzvláště důležité byla považována schopnost výrazu (35 %), všeobecná a hudební 

citlivost (20 %), rychlá chápavost (17 %), hudební paměť (10 %), cit pro rytmus, 

představa hudby, fantazie, osobnost a rozlišování výšky tónů. Jako důležité jsou dále 

uváděny zejména technické schopnosti a sluch pro harmonii. Naopak za málo důležité 

považovali mladí hudebníci hru z listu, tělesné předpoklady a hru zpaměti. Zajímavé 

je, že absolutní sluch je považován za naprosto nedůležitý předpoklad muzikálnosti a 

to i přesto, že ho dříve někteří autoři (Révész) za důležitý považovali. Ke svému výčtu 

však sám autor dodává, že tyto empiricky shrnuté znaky nadání se vztahují pouze 

k instrumentální interpretaci klasické hudby (Bastian, 1991). 

Chápání hudebních pojmů jako hudební nadání, schopnost, muzikálnost apod. se 

značně liší a s ohledem na značnou kulturní a historickou zakotvenost vnímání toho 

kdo je a není muzikální, ani není možné vytvořit obecně platné definice. Přesto má

společné některé prvky, které se v různé podobě vyskytují u téměř všech autorů. Jsou 

to senzomotorické schopnosti, které jsou nezbytné pro hru na hudební nástroj, dále pak 

kognitivní schopnosti jako paměť, vnímavost/chápavost, emocionální faktory –

citlivost, a další specifické osobnostní charakteristiky. Kromě toho autoři vycházejí z 

možnosti vývoje a trénování hudebních schopností.

Jak v předchozích definicích, tak dále v textu se často setkáváme s pojmem „hudební 

vnímání“, jehož kvalitu právě u hudebně nadaných jedinců zdůrazňujeme. Považuji za 

užitečné shrnout základní znaky tohoto pojmu. Hudební vnímání zahrnuje: fyzickou 

podstatu zvuku, schopnost slyšení, schopnost představit si hudbu bez aktuálního 

zvukového podnětu, schopnosti zapamatovat si předchozí hudební zkušenosti, 

schopnost intelektuálně přezkoumat a posoudit hudební formu a kvalitu 

(Haroutounian, 2002).
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3.1.2 Klasifikace hudebních schopností

V části věnované definování pojmů jsme se pokusili vymezit i pojem hudební 

schopnosti, které představují určité rysy osobnosti, jež umožňují jedinci vnímat a 

produkovat hudbu s porozuměním a citem. I když se zde jimi nebudeme detailněji 

zabývat a přenecháme tuto oblast erudovaným muzikologům, považuji za důležité 

představit si alespoň jejich základní rozdělení, aby si i hudební laik mohl udělat 

představu o tom, co všechno hudební schopnosti jsou a v jakých oblastech se 

talentovaní hudebníci snaží rozvíjet.

F. Sedlák klasifikuje hudební schopnosti takto:

1. hudebně-sluchové – rozlišování tónu, výšky, barvy, melodie, harmonie

2. psychomotorické – časové členění hudby – rytmus, tempo

3. analyticko-syntetické – identifikace hudebních prostředků, struktury apod.

- hudební paměť (vlastnost nervové soustavy)

- tonální a harmonické cítění (orientace v harmonii)

- rytmické členění (časové členění)

- hudební představivost

4. hudebně-intelektové schopnosti – interpretace (hudební fantazie, hudební 

myšlení), (Sedlák, 1990).

M. Holas propojuje klasifikaci hudebních schopností s obdobím jejich vývoje (viz 

následující schéma).
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Obrázek 5 – Rámcová struktura hudebních schopností (Holas, 1998, s. 38)
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3.1.3 Historie výzkumu hudebního nadání

Historii zkoumání hudebního nadání jako samostatné disciplíny bychom mohli popsat 

jen stěží. Kusé zmínky nalezneme u autorů, kteří se věnovali výzkumu intelektového

nadání (zpočátku zejména výzkumům a měření inteligence), více pak ve statích 

týkajících se psychologie hudby, která se formovala velmi pozvolna, zhruba od 19. 

stolení.

Psychologie hudby se „zabývá procesem utváření jednotlivých hudebních schopností a 

dovedností, jejich diagnostikou a možnostmi jejich efektivního rozvoje v oblasti 

percepce, apercepce a recepce hudby, v oblasti výkonného hudebního umění a hudební 

kompozice“ (Holas, 1998, s. 15). Hlavním úkolem psychologie hudby je tedy 

zkoumání vztahu lidské psychiky k hudbě a k hudební kultuře. O hudebním nadání a o 

realizaci tohoto potenciálu u jednotlivce nám však sděluje jen málo.

První pokusy o uchopení hudebních pojmů vznikaly v 19. století. R. Schumann 

považuje za muzikálního toho, kdo „má hudbu nejen v prstech, ale také v hlavě a 

v srdci“ (Schumann, 1854, cit. podle Gembris, 2002, s. 66). Za stěžejní při definování 

muzikálnosti považoval Schumann senzomotorické, kognitivní a emocionální faktory, 

ale také efektivní cvičení v interakci s vlivem prostředí.

Na konci 19. století se hudebními schopnostmi a muzikálností začal systematicky 

zabývat německý lékař T. Billroth – ve studii Wer ist musikalisch? (Kdo je 

muzikální?). Sám amatérský klavírista a houslista, přítel skladatele J. Brahmse, kladl 

při popisování muzikálnosti důraz na receptivní zpracování hudby. Fyziologická 

podstata hudby v jeho chápání převažovala. Vnímal muzikálnost jako schopnost 

akustického vnímání výšky tónů, rytmu, témbru (barvy zvuků), a dále rozpoznávání 

melodie a její reprodukování (Gembris, 2002). 

Psychofyzické práce z této doby jsou zaměřené na vlastnosti zvuku a hudební sluch. H. 

Helmholtz ve svém díle Nauka o vnímání zvuků jako fyziologický základ pro teorii 

hudby popisuje mechanismy hudebního sluchu a zabývá se psychoakustikou, prahy 

slyšitelnosti i fyzikálními vlastnostmi zvuku (Holas, 1998, Sedlák, 1990).
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Na H. Helmholtze navázal C. Stumpf, který je považován za zakladatele tzv. tónové 

psychologie (Tonpsychologie). Zkoumal izolovaně hudební vjemy (tón, interval, 

akord) a jejich spojení, absolutní i relativní sluch, čímž oblast výzkumu ještě více 

zúžil. „Tónová psychologie předpokládala, že každý hudební vjem se přidává 

k předcházejícímu a spojuje se s ním mechanicky jako články řetězu. Nemohla tedy 

postihnout psychologickou podstatu uzavřených hudebních útvarů a zkoumat hudbu 

jako strukturu hudebně tektonických elementů. Tím do jisté míry také vyloučila 

z hudebního vnímání i vnitřní motivační struktury osobnosti, které zajišťují aktivitu 

vnímajícího subjektu“ (Holas, 1998, s. 16).

Změnu ve vnímání hudby přinesli gestaltisté a jejich celistvé chápání hudby. Hudební 

dílo vnímají jako estetický celek vytvořený na základě hudebních zákonitostí, jeho 

strukturu však dále neanalyzují. Novátorské je u gestaltistů propojení psychologie 

hudby (hudební představivost, hudební paměť, hudební myšlení) s otázkami hudební 

teorie. 

E. Kurth ve své práci Musikpsychologie opouští tradiční elementové pojetí melodie a 

vnímá její podstatu jako celek – melodická linka je prvotní, jednotlivé tóny až následné 

(celkové melodii podřízené) – čímž vytváří vlastně první teorii melodie (Holas, 

1998). Svoji pozornost nevěnuje tolik zvuku, ale subjektu, jeho psychice a odrazu 

hudby v ní. Na Kurthovu práci pak navazoval G. Révész, A. Wellek a další (Sedlák, 

1990).

Jedním z prvních psychologů, kteří se věnovali problematice hudebního nadání, byl C. 

E. Seashore. Zaměřil se na výzkum hudebního talentu, jeho struktury a vytvořil testy 

zaměřené na měření hudebních schopností. Hudební talent nevnímal izolovaně, jako 

pouze jeden samostatný talent, ale jako celou skupinu talentů (např. senzorická a 

motorická kapacita, hudební představivost, hudební paměť, hudební inteligence, 

hudební cítění, temperament, ale i celkový zájem o hudbu a další),  (Franěk, 2005).

Podobně jako u pojmosloví, tak ani u modelů hudebního nadání nevládne mezi 

odborníky shoda. Modelů hudebního nadání však zdaleka není tolik, jako tomu bylo u 

nadání obecně. 
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Podobně jako u modelů inteligence zde můžeme najít dva základní přístupy –

multifaktorový (specifické faktory pro dílčí hudební činnosti) a jednofaktorový (široké 

pojetí hudební schopnosti).

První samostatný model hudebního nadání popsal C. E. Seashore. Vycházel 

z multifaktorového modelu, podle kterého je muzikálnost jedince složena z celé řady 

nezávislých faktorů (např. rozlišování výšky tónů, hlasitosti apod).  Rozlišil 25 

samostatných hudebních schopností (talentů) v rámci pěti skupin – základní senzorické 

schopnosti, hudební činnosti, hudební paměť a fantazie, schopnosti spojené 

s hudebním intelektem a schopnosti hudebního cítění a prožitku (Holas, 1998, Franěk, 

2005). 

Naproti tomu G. Révész, podobně jako Ch. Spearman u modelu inteligence, považoval 

muzikálnost za jeden všeobecný nedělitelný faktor, který je součástí celé osobnosti. Je 

to forma nadání, která se může sice projevovat různými způsoby, ale je vyjádřením 

pouze jednoho společného faktoru a tím je muzikálnost (Gembris, 2002). „Muzikální 

člověk má hluboké porozumění pro hudební formy a pro výstavbu hudebních vět; má 

jemně vyškolený smysl pro styl a pro přísný pořádek hudebního myšlenkového toku. 

Je schopný následovat záměr skladatele a dokonce ho příležitostně 

předjímat/předvídat. (…) Prožívá umělecké dílo tak vřele a hluboce, že se cítí velmi 

podobně jako tvůrce díla sám“ (Révész, 1946, cit podle Gembris, 2002).

Oba tyto přístupy spojuje E. E. Gordon. Muzikálnost je sice možné rozčlenit do 

jednotlivých, specifických faktorů, ty však nejsou na sobě nezávislé, jak předpokládal 

C. E. Seashore, ale jsou vzájemně propojeny. Podle Gordona není nutné, aby byl 

jedinec nadprůměrný ve všech oblastech (faktorech). V některých může být průměrný, 

či dokonce podprůměrný. Důležitý je celek. Muzikálnost je zastoupena v normálním 

rozložení – stejně jako je jen velmi málo lidí amuzikálních, nadprůměrně hudebně 

nadaných je také minimum. E. E. Gordon vymyslel princip audiace – hudebního 

myšlení/slyšení (vnímání hudby ne na základě fyzikálních faktorů) a přirovnává ji 

k myšlení při používání jazyka (do češtiny je tento termín někdy překládán jako 

sluchovost). Audiaci považuje za základ muzikálnosti. Nastává, když slyšíme hudbu a 

pochopili jsme, co se v dané skladbě odehrálo, případně předvídáme, co se bude 

odehrávat dále (http://www.giml.org/index.php, Gembris 2002).
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U všech předchozích modelů je hlavní důraz kladen na senzomotorické schopnosti 

jedince – vnímání intervalů, rozpoznávání a opakování rytmu, srovnávání melodií a 

frází apod. Až E. E. Gordon k těmto schopnostem přidává také citlivost k hudbě 

(hudební styly, hudební preference).

Podle H. Gardnera jsou nadání / talenty v jednotlivých oblastech činností na sobě 

nezávislé. Ve své teorii multidimenzionální inteligence vyděluje hudební inteligenci 

(vedle jazykové, matematické, pohybové apod.) jako samostatnou, nezávislou ani na 

jazykové inteligenci. Argumentuje především tím, že řečové schopnosti jsou v mozku 

lokalizovány v opačné hemisféře než schopnosti hudební a je tedy možná jejich izolace 

(při poškození mozku mohou zůstat hudební schopnosti neporušeny, i když řečové 

schopnosti byly ztraceny), (Gardner, 1999).

G. E. McPherson adaptoval Gagného model nadání a talentu (Differentiated Model of 

Giftedness and Talent) na hudbu. Chápe nadání jako vrozený potenciál a talent jako

pozorovatelné schopnosti v určité oblasti lidské činnosti. Uvádí, že i když mnohý 

zdánlivě vrozený potenciál (fyzická a mentální obratnost, muzikálnost, motorická a 

sluchová paměť) je patrný už během prvních týdnů hudební výuky, potřebuje být dále 

rozvíjen a kultivován intenzivním cvičením a učením, aby se mohl hudební talent 

nadaných dětí plně rozvinout (McPherson, 2007).



45

3.2 Rozvoj hudebního nadání

3.2.1 Hudební vývoj

Hudebně nadané děti mají obvykle již od raného dětství o hudbu velký zájem a snaží 

se vyžít každou příležitost k seberealizaci v hudbě. Jejich vývoj má obvykle podobný 

průběh. Zhruba do osmi, devíti let čerpá dítě ze svého přirozeného talentu, učí se velmi 

rychle novým věcem díky dobrému hudebnímu sluchu a paměti, jde mu to snadno, bez 

větší námahy. Kolem devíti let však obvykle nastává první „krize“ a dítě se musí 

rozhodnout (i když v tomto věku častěji rozhodují jeho rodiče), zda je hudba jeho 

opravdovým zájmem, kterému chce věnovat svoji energii, čas na hodiny cvičení ad. 

Zásadnější přelom přichází v době puberty. Dospívající kriticky přehodnocuje mnoho 

oblastí svého dosavadního života a uvědomuje si i stinné stránky, které s sebou přináší 

profesionální hudební kariéra.

Hudební vývoj jedince ovlivňuje především hudební prostředí, výchova a vzdělávání, 

kterého se mu dostává. Vývojem nerozumíme pouze rozšiřování a zkvalitňování 

hudebních schopností, ale znamená to také přechod od jednoduchého chápání a 

prožívání hudby k vytvoření komplexnějšího a hlubšího obrazu hudby v psychice. 

Změny, k nimž v psychice jedince dochází, jsou poměrné stálé. Při jejich utváření jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, kromě anatomicko-fyziologického zrání organismu, také 

výchovou (Sedlák, 1990).

F. Sedlák rozlišuje osm charakteristických rysů hudebního vývoje jedince:

1. Hudební vývoj není spontánní proces, ale je to zákonitý jev, který je dán vývojem 

organismu (např. zráním nervových struktur) a vztahem jedince k hudbě.

2. Hudební vývoj je neoddělitelnou částí lidské osobnosti. Neomezuje se pouze na

rozvoj analyzátorů (sluch, motorika), ale je spojen s ostatními vlastnostmi člověka a 

celoživotně i se změnami v jeho psychice.

3. Podmínkou hudebního vývoje je zrání nervových struktur (sluch, motorika, 

hlas), které jsou ovlivněny geneticky i vlivem prostředí a učením.



46

4. Hnací silou hudebního vývoje jsou vnitřní rozpory v lidském vědomí a jejich 

překonávání na různých vývojových stupních. Tyto rozpory vznikají mezi 

dosaženou úrovní hudebních schopností a vztahu jedince k hudbě a tím, jak 

se mu vlivem zrání postupně odkrývají nové hudební skutečnosti, jaké cíle si 

klade a jaké jsou jeho aktuální možnosti při jejich dosahování.

5. Hudební vývoj a především hudební činnosti ovlivňuje také společenská 

funkce hudby a proměny jejího chápání v historii.

6. Hudební motivace a aktivita jedince jsou další ze základních podmínek 

hudebního vývoje. Od dítěte vyžaduje rozvoj hudebních činností značnou 

vůli, vytrvalost a soustředění, proto zde podpora rodičů či učitelů hraje 

nezastupitelnou roli.

7. Pro hudební vývoj je potřeba, aby jedinec získal představu o budoucích 

možnostech, kterými své hudební schopnosti a dovednosti může rozvíjet.

8. Každý jedinec se rodí s potenciálními předpoklady a je-li splněna podmínka 

normálního anatomicko-fyziologického i duševního vývoje organismu, je 

schopný se dále hudebně rozvíjet, (Sedlák, 1990).

Hudební vývoj jedince můžeme rozdělit do několika fází, které korespondují se stadii 

psychologického vývoje jedince. V této kapitole použijeme stejné členění, jako při 

vývoji intelektového nadání – předškolní období (0 – 6 let), mladší školní období (6 –

11/12 let), dospívání (13 – 20 let).

Předškolní období (0 – 6 let)

Již několik dní po porodu je sluchový analyzátor dítěte vyvinut tak, že mu umožňuje 

diferencovat zvuky, tóny a tedy zpracovávat i hudební podněty, mezi 2. – 5. měsícem 

se pak citlivost sluchu ještě výrazně zvyšuje. V rámci tzv. kritického / senzitivního 

období čerpá dítě např. ze zpěvu matky mnoho senzorických i citových podnětů, které 

mohou tvořit základ pro jeho další hudební vývoj. V prvním půlroce je tónová 

diferenciace u dítěte menší (reaguje především na velké intervaly – kvarta, tercie), 

později je schopno rozlišovat i půltónové změny. Příznačná je pro toto období radost

dítěte ze zvuků a jeho snaha je samo vytvářet a „zvukově testovat“ všechny okolní 

předměty a také tělesné reakce na hudební podněty (srdeční tep, dýchání, pohyby 
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rukou, nohou apod.). „Hudební vnímání postupuje od kvantity ke kvalitě. Dítě 

upoutává nejprve metrum a rytmus i tempo v hudbě, náhlé dynamické změny, hudební 

přízvuk (akcent) a výrazné změny barvy (témbr). Teprve pak se rozvíjí citlivost 

k výšce tónů, a to nejprve k větším výškovým rozdílům“ (Sedlák, 1990, s. 298).

Kolem třetího roku se z dětského „mluvozpěvu“ (zpívané řeči) stává zpěv a dítě je 

schopno přestěji zachytit a reprodukovat změny melodie. V tomto období je u dětí 

možné zachytit také spontánní zpěv, kterým vyjadřují své momentální pocity a nálady. 

Tento zpěv je často inspirován melodiemi, které slyší ve svém okolí, rádiu, TV apod. 

(Sedlák, 1981).

Už v předškolním věku má dítě vyvinuty percepční schopnosti a je tedy připraveno pro 

hudební činnosti. Co však ještě není plně vyvinuto je pohybový aparát a jemná 

motorika, což mu neumožňuje plně koordinovat pohyby, které jsou pro hru na hudební 

nástroje potřebné. 

Na konci předškolního období jsou děti – i ty, které se soustavně hudbě nevěnovaly –

schopné rozpoznat emocionální ladění skladby (evropské klasické skladby) a prožívat 

ji (Franěk, 2007). Předškolní období je pro dítě jednou z „nejdůležitějších etap 

hudebního vývoje, která – je-li zanedbána – ovlivní negativně celkový vztah dítěte 

k hudbě i možnosti jeho úspěšného hudebního rozvoje v základní škole“ (Sedlák, 

1990, s. 302).

Mladší školní období (6 – 11/12 let)

V tomto období dítě prochází rychlým tělesným i duševním vývojem. Značná plasticita 

nervové soustavy umožňuje vstřebávání velkého množství informací, upevňuje se 

koordinace mezi sluchem a hlasem a rozvíjí se více jemná motorika potřebná pro hru 

na hudební nástroje. Dítě na hudbu zaměřuje pozornost již úmyslně, začíná chápat 

základní souvislosti mezi částmi hudebního celku a hudební představivost mu 

umožňuje vědomou vokální intonaci. Spolu s tím také roste hudební paměť dítěte, 

které je schopno si zapamatovat a reprodukovat stále větší celky (Sedlák, 1989).
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Během prvních deseti let dítě získá základy hudebních schopností, které jsou potřebné 

k tomu, aby se mohlo věnovat hudbě. K tomu není třeba formální vzdělání; potřebné 

učící se procesy probíhají automaticky a nevědomě prostřednictvím akulturace 

(Akulturace je proces sociálních a kulturních změn, ke kterým dochází v důsledku 

kontaktu různých kultur. Akulturace souvisí s difúzí kulturních prvků a s migrací etnik

v prostoru. Na úrovni jednotlivce pak akulturace vystupuje jako proces sociálního 

učení, http://cs.wikipedia.org). Velkou roli hraje bohatý hudební podnětový materiál a 

sociální prostředí, v němž dítě vyrůstá. Hudební schopnosti získané prostřednictvím 

akulturace zůstávají stejné a bez další výuky se již nevyvíjejí, (Gembris, 2002).

Dospívání (13 – 20 let)

Tělesné i duševní změny v období dospívání jedince jsou bouřlivé a nerovnoměrné. 

Značná citlivost a změny nálad se odrážejí i ve vnímání hudby, hudebních preferencích 

apod. Hudební představy, které jsou podpořeny získanými hudebními zkušenostmi, 

jsou u mnoha mladých hudebníků vyjadřovány vlastní tvořivostí.

O něco později dochází k uklidnění tělesného růstu a zralosti (např. u mužů se po 

období mutace usazuje hlas). Intelektuální chápání hudby zesiluje a umožňuje větší 

pochopení hudebních celků, zintenzivnění hudebních prožitků i abstraktní hudební 

myšlení (Sedlák, 1990).

V tuto dobu také dochází k výběru základního směřování dalšího profesního zaměření 

a vyčleňují se ti, kteří se chtějí hudbě dále profesně věnovat (vlastní rozhodnutí však 

obvykle začíná mnohem dříve, když se připravují na studium na konzervatoři apod.).

Dosažením dospělosti pochopitelně hudební vývoj jedince nekončí. Jestliže však dosud 

byly v hudebním vývoji značné individuální rozdíly mezi jednotlivci, v dospělosti se 

tyto rozdíly ještě více zdůrazňují. Hudebníci procházejí dalším vývojem více méně 

samostatně, pouze s občasným doporučením svých profesorů (uměleckých vedoucích), 

ale vzhledem k subjektivnímu vnímání hudby zůstává většina práce na nich 

samotných.

V odborné literatuře existují různé názory na to, kdy se jednotlivé hudební schopnosti 

rozvíjejí. I když je tento vývoj odlišný a každé dítě jím prochází individuálně, toto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_u%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/
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členění vývoje uvádím pro základní orientaci. Možnosti urychlení procesu vývoje 

hudebních schopností prostřednictvím hudební výuky jsou pochopitelně omezeny 

duševní, motorickou i emocionální zralostí dítěte.

M. Franěk rozlišuje čtyři vývojová období, v nichž se děti postupně učí chápat hudební 

strukturu a vnímat melodii (poznají písničku, i když je transponovaná do jiné tóniny):

1. Výšková oblast – novorozenec neumí abstrahovat melodii od konkrétní tónové 

výšky, ve které si ji zapamatoval. Pokud je melodie transponovaná do jiné tóniny, 

nerozpozná ji.

2. Melodická linka – ve věku 8 – 11 měsíců si je dítě schopno zapamatovat 

melodickou linku (obrys stoupání a klesání tónů), rozpozná ji i v jiné tónině, ale ještě 

nepozná menší odchylky od výšky tónů.

3. Tonalita – ve věku 5 – 6 let pozná dítě změnu melodie (vložený nepatřičný tón), při 

níž je ale zachován původní obrys melodické linky.

4. Velikost intervalů – ve věku 10 – 12 let dítě pozná změny melodie při zachování 

pouze základního obrysu melodické linky a při intervalové změně z dané tóniny, 

(Franěk, 2007).

E. E. Gordon považuje hudební potenciál sice za vrozený, ale ne neovlivnitelně. Do 

zhruba devíti let je schopný vývoje a silně na něj působí jak pozitivní tak negativní 

vlivy. Tento „plastický potenciál“ nazývá nadáním ve vývojovém stadiu, které musí 

být dále rozvíjeno a podporováno, má-li se patřičně rozvinout. Bez raných hudebních 

zkušeností z domácího prostředí, bez další hudební výuky ve škole se takovému nadání 

nedostává potřebné péče, bez ohledu na to, jak je vysoké nebo nízké. Po dosažení 

zhruba věku devíti let se toto dříve flexibilní nadání ustálí na určité úrovni, která 

danému jedinci zůstane po zbytek jeho života. „To, že se hudební nadání v devátém 

roce upevní, neznamená, že člověk nemůže být po svém devátém roce úspěšný 

v hudební výuce. Znamená to jen to, že nikdo nedosáhne hudebních výsledků, které 

leží nad úrovní jeho stabilizovaného nadání. Na druhou stranu také nikdo nevyčerpá 
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hudební výsledky a možnosti, které jsou díky stabilizovanému nadání možné“

(Gordon, 1990, cit. podle Gembris, 2002).

F. Olbertz sledovala ve svém kvalitativním výzkumu tři mimořádně hudebně nadané 

děti a jejich hudební vývoj popsala od narození téměř po jednotlivých měsících do 

věku osmi let. Nadaní a jejich rodiče absolvovali také řadu testů a dotazníků, mj. testy 

inteligence (HAWIK; německá varianta Wechslerova testu inteligence pro děti WISC), 

v nichž nadané děti dosáhly výborných výsledků (zejména u verbálních schopností a 

paměti). U nadaných dětí zjistila velmi rané projevy hudebního nadání (např. správné 

intonační doplňování melodie ukolébavky v 1 roce a 4 měsících) a zároveň popsala 

některé další zvláštnosti (otáčení not Schumannovy a Schubertovy partitury ve správný 

čas ve věku 2 let, 7 měsíců), (Olbertz, 2006). Domnívám se, že takovéto závěry jsou 

značně zavádějící, či přinejmenším diskutabilní, neboť jsou založeny na rekonstrukci

vývoje a vzpomínkách rodičů (více než 5 let starých). 

V poslední době se hudební vývojová psychologie (často prostřednictvím biografické 

výzkumné metody) zabývá také tím, jak se proměňuje hudební nadání, hudební paměť, 

schopnosti učení i hudební zájmy během života nebo jak vypadá hudební vývoj 

v dospělosti (např. Bastian, Manturzewska).

M. Manturzewska celoživotní hudební vývoj profesionálních hudebníků rozděluje na 

šest částí. 

V první fázi (0 – 6 let) se vytváří senzoricko-emocionální citlivost pro zvuk a hudbu. 

Pro tuto fázi je velmi důležitá alespoň jedna osoba z nejbližšího okolí se silnými 

hudebními zájmy, která se může s dítětem věnovat hudebním aktivitám. Toto jsou 

kritické roky pro vytvoření tzv. přirozené muzikálnosti. M. Manturzewska dále 

poznamenává, že výjimečná hudební kariéra a lehkost hudebního výrazu jsou málo 

pravděpodobné, pokud se do věku zhruba devíti let, nevyvine úzké emocionální 

spojení s hudbou, spontánní hudební aktivity, hra na nástroj.

Ve druhé fázi (6 – 14 let) obvykle začíná první hudební výuka. Pozdější začátek nebo 

neadekvátní výuka vede v této fázi k nevratné ztrátě úrovně hudebních výsledků, které 

mohou být později dosaženy. V této době mívají hudebníci první veřejná vystoupení.
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Třetí fáze (15 – 24 let) trvá do ukončení studia hudby a krystalizují v ní hudební 

postoje a hodnoty. Rozhodující roli v této fázi hrají lidské a hudební kvality učitele a 

kvalita vztahu, který mezi žákem a učitelem je.

Čtvrtou fází (25 – cca 45 / 50 let) začíná profesní dráha mladého hudebníka. Dosahuje 

v ní umělecky nejlepších výsledků, nejčastěji koncertně vystupuje a mívá největší 

úspěch. Jeho zájmy a motivace jsou orientovány především na koncerty, rozšiřování 

repertoáru a rozvoj hudební kariéry. Vzhledem k velkému fyzickému i psychickému 

napětí, ke kterému vlivem veřejných vystoupení dochází, je potřeba dostatečně 

pracovat s pauzami a odpočinkem. Kritická doba obvykle nastává mezi 45. – 55. 

rokem, kdy se začínají projevovat první známky fyzické a psychické únavy. Tato fáze 

je obtížná především pro kreativní, introvertní jedince, kteří nemají dostatečnou 

podporu, resp. sociální zázemí.

V páté fázi (45 – 65 let) narůstá množství pedagogických úspěchů a povinností a také 

organizační angažovanosti. Mohou se přidávat zdravotní potíže, které hudební aktivity 

značně omezují nebo znemožňují.

V poslední, šesté fázi (70 a více let) dochází k pozvolnému stahování se z pracovního 

života. I když mnoho hudebníků v této fázi dosud vyučuje, nejsou tak aktivní jako 

dříve. Často předsedají komisím hudebních soutěží, posuzují hudební schopnosti 

mladých hudebníků a sami s hudebními aktivitami přestávají, (Manturzewska, 1990).
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Graf 1 – Průběh vývojových fází v hudební kariéře profesionálních hudebníků (Manturzewska 1995, 
cit. podle Gembris, 2002). I – rozvoj emocionální a estetické citlivosti pro hudbu a zvuky (0-5), II –
intenzivní vývoj hudebních dovedností (6-14), III – vývoj osobnosti a sebevědomí umělce (15-25), IV –
rozvoj hudební kariéry ( 25-45), V – identifikace s rolí učitele/mistra (45-65), identifikace s rolí porotce 
a hudební autority (75-95), ↓ - osobní krize.

G. Kleinen studoval jazzové a rockové hudebníky a snažil se najít rozdíly mezi jejich 

hudebním vývojem a vývojem „klasických“ hudebníků. Dospěl k překvapivému a dle 

mého názoru zavádějícímu závěru, když hlavní rozdíly mezi oběma skupinami 

popisuje takto: Klasická hudba – nejvyšší prioritu má technika; důležitou sociální roli 

hrají rodiče a učitelé; učení probíhá prostřednictvím formální výuky od ostatních; pro 

hudebníka je typická osamělost. Jazz a rock – důležitější než technika je pocit, cítění;

důležitou sociální roli hraje skupina, přátelé; učení probíhá samostatně; hudebník je 

členem skupiny, (Kleinen, 1997).

3.2.2 Další vzdělávání nadaných

Hudebně nadané děti bohužel nemají příliš široký výběr možností, jak své schopnosti 

dále rozvíjet. V České republice jsou možnosti v podstatě čtyři:
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1. Základní umělecké školy – poměrně snadno dostupné (lokalizací i cenou), 

hudební vzdělání je zde však poskytováno obvykle pouze na základní úrovni, 

obvykle ve dvou hudebních cyklech podle věku dítěte.

2. Konzervatoře – poskytují středoškolské hudební vzdělání (včetně teoretických 

a historických předmětů), v rámci ČR jich je pouze jedenáct (Praha, Teplice, 

Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň ad.), takže vyžadují dojíždění nebo internátní 

ubytování.

3. Akademie umění – vysokoškolské vzdělání (HAMU – Hudební akademie 

múzických umění v Praze, JAMU – Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně), případně hudební věda na filozofických fakultách.

4. Individuální výuka – nadaní studenti často využívají možnosti konzultací u 

významných profesorů hudby, případně hudebníků. Tyto hodiny však bývají 

velmi nepravidelné a finančně často náročné. K této formě výuky můžeme 

přidat také master classes, které pořádají významní hudebníci na 

mezinárodních soutěžích nebo formou krátkých kurzů.

3.2.3 Dědičnost hudebního nadání a vliv hudební výchovy

„Vrozený talent je pouhá fikce, nikoli fakt“, (Howe, Davidson, Sloboda, 1998, s. 399)

Přes mnohé studie a živé diskuze mezi odbornou veřejností zůstává otázka, zda je 

nadání vrozené či získané, nezodpovězena. I když vznikaly výzkumy, které jasně 

identifikovaly hudební rodiny (Bach, Händel apod.), nelze vliv dědičnosti přeceňovat. 

Je potřeba si uvědomit, že „hudební rodiny“ vychovávaly své děti mnoho let ve velmi 

podporujícím a aktivizujícím prostředí s řadou hudebních podnětů, což je pro rozvoj 

nadání stejně nezbytné, jako „hudební geny“.

Je obtížné definovat podstatu nadání a podobně jsme na tom i při snaze určit jeho 

původ. V odborné literatuře můžeme nalézt dva základní směry – příznivce dědičnosti 

nadání (genotyp) a zastánce kombinovaného vlivu dědičnosti a prostředí (fenotyp).
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Genotypový pohled přisuzuje rozhodující podíl genetickým faktorům a nadání 

považuje za vrozené. Výzkumy nadání se zaměřují především na zkoumání 

příbuzenských linií a životopisů „slavných nadaných“. Dědičností geniality se zabýval 

F. Galton, L. M. Terman, později také Ch. Murray ad. K dědičnosti nadání se ještě 

v druhé polovině 20. století přikláněl např. H. J. Eysenck. „Vývoj intelektových 

schopností je dalekosáhle geneticky předurčen a samotné extrémní změny prostředí 

(...) mají jen nepatrný vliv na jejich vývoj“, (Eysenck, 1978, s. 124, cit. podle 

Hříbková, 2009).

Fenotypový pohled zdůrazňuje důležitost vnějších podmínek a při vzniku a rozvoji 

nadání považuje faktory prostředí, v němž děti vyrůstají (rodinné i kulturní), za 

zásadní. R. J. Sternberg předpokládal možnost vývoje nadání a zvýšení úrovně 

intelektových dovedností a snažil se o ověření svého názoru výzkumem. Vypracoval 

program pro rozvoj intelektu malých dětí, v němž rozvíjel jejich silné stránky a 

kompenzoval ty slabé. Před jeho začátkem i po jeho skončení byla dětem testována 

inteligence. Zjistil, že všechny děti – i s rozdílnou mírou inteligence – jsou schopny 

své dovednosti během programu rozvinout (Sternberg, 2002).

Výzkumem dědičnosti hudebních vloh se zabýval G. Révész, který dospěl k těmto 

závěrům: jsou-li oba rodiče muzikální, pravděpodobnost, že i jejich dítě bude 

muzikální je 85 %, je-li muzikální pouze jeden rodič, pravděpodobnost muzikálnosti 

dítěte je 60 %, u obou nemuzikálních rodičů 25 % (Révész 1925, cit. podle Franěk, 

2005).

J. A. Sloboda zkoumal životopisy více než čtyřiceti úspěšných profesionálních 

hudebníků a zjistil, že u žádného z nich se neprojevovaly v raném dětství prokazatelné 

znaky mimořádného hudebního nadání. Zdá se tedy, že důležitost dědičnosti / 

vrozenosti mimořádného talentu byla v minulosti přeceňována. Za nejdůležitější faktor 

v rozvoji hudebního nadání u dětí považuje poskytnutí stimulujícího prostředí, které 

dítě rozvíjí, podporuje jeho první hudební reakce v době, kdy se vyskytnou. Vytváření 

vhodných hudebních příležitostí a podpora dětí ze strany rodičů a učitelů jsou nezbytné 

(Sloboda, 1993).
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„Představa, že velmi rané dosažení úspěchu je obvyklý předpoklad výjimečnosti 

v dospělosti, nachází jen malou podporu ve známých výzkumech. Zázračné dítě je 

spíše výjimkou než normou“, (Sloboda, 2005, s. 306).

J. A Sloboda vnímá jako nejrozumnější pohled na nadání (ve smyslu vrozeného 

potenciálu a dispozice pro hudební činnost) ten, který považuje nadání v populaci za 

rovnoměrně rozložené, ale nevysvětluje tím širokou variabilitu rozložení hudebních 

schopností v dospělosti (Sloboda, 2005).

Extrémní přesvědčení o tom, že muzikálnost není naučitelná, ale pouze vrozená, 

považuje veškeré pedagogické úsilí za beznadějné a nákladný systém hudebního 

vzdělávání za zbytečné mrhání. Podobně extrémní by však bylo i opačné přesvědčení o

tom, že muzikálnost je pouze výsledkem intenzivního úsilí. Novější názory na podstatu 

nadání se kloní spíše ke společnému vlivu dědičnosti i výchovy a vzdělání (Gembris, 

2002).

R. S. Personn řeší problematiku vrozeného či získaného nadání tak, že v rámci 

hudebního talentu vyděluje jeho genotypové a fenotypové složky. Za genotypové, tedy 

vrozené považuje hudební vlohy (musical aptitude), hudební kapacitu (musical 

capacity) a hudební inteligenci (musical intelligence), za fenotypové, tedy získané 

považuje hudební talent (musical talent), hudební schopnosti (musical ability) a 

hudební kompetence (musical competence), (Personn, 2009). V českém jazykovém 

prostředí se však mnohé tyto pojmy používají ekvivalentně a nejsou tak diferencované 

jako v angličtině.

I když byla v minulosti provedena celá řada výzkumů týkajících se dominantnosti 

vlivu prostředí či dědičnosti, dosud v této oblasti nepanuje shoda a nedokážeme 

přesněji určit, v čem a do jaké míry je nadání ovlivněno geny nebo prostředím. 

Domnívám se, že dědičné dispozice lze do značné míry měnit, přičemž závisí 

především na motivaci, úsilí a vůli jedince. Tedy, stejně jako „méně nadaný“ jedinec 

může díky podnětnému prostředí, své snaze a vytrvalosti dosáhnout vynikajících 

výkonů, může také „zázračné dítě“ na svůj talent rezignovat, po čase upadnout 

v zapomnění a svými schopnostmi a výkony se posunout na úroveň běžné populace.
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„Nadání je určováno dědičnými vlohami, ale zda se rozvine, to už záleží na vlivech 

okolí. Vrozený talent nestačí a ani nejlepší podmínky nemohou v žádném člověku 

nadání vykřesat. Když se spojí vlohy a podpora, ze schopností se stane „kreativní 

nadání“. Okolí může talent podnítit, nebo ho může utlumit. Stejně jako schopnost 

osvojovat si poznatky a dovednosti je důležitý i prostor, v němž člověk žije a vyrůstá. 

Na jeho vlivech závisí, zda si nadané dítě své schopnosti uvědomí a do jaké míry je 

bude uskutečňovat,“ (Landau, 2007, s. 17). 

3.2.4 Základní předpoklady hudebního nadání

Co je pro hudební nadání klíčové? Bez čeho se výjimečný hudebník nemůže obejít?

Musí mít absolutní sluch? Je obtížné na tyto otázky odpovědět a i názory odborné 

veřejnosti se v tomto směru velmi různí.

Hudební potenciál mají v různé míře téměř všechny děti, i když se projevuje různým 

způsobem a v různých formách. Hudební chování (radost z hudebního projevu, ze 

zpěvu apod.) znamená, že dítě pozitivně reaguje na hudbu a na příležitost učit se 

hudbě, ale nemusí to nutně znamenat, že by takové dítě mělo výrazně větší hudební 

potenciál než ostatní děti. Stejně tak to neznamená, že má nějaký speciální talent pro 

hru na hudební nástroj, nebo že svůj potenciál využije a bude se učit hrát efektivněji a 

rychleji než jeho vrstevníci. „Dítě nemůže zpívat spolu s rodiči, pokud jeho rodiče 

nezpívají. Stejně tak nemůže hrát Bacha na klavír, pokud nikde nemá přístup ke 

klavíru nebo nikdy neslyšelo žádného Bacha. Stejně tak ho nemůžeme spatřit, jak je 

dojato hudbou, pokud nikdo nemá čas si toho všimnout“, (Kemp & Mills, 2002, s. 4).

Dobře rozvinuté sluchové schopnosti (někdy jsou označovány jako hudební sluch) 

zprostředkovávají hudebníkovi vlastní kontakt s hudbou a umožňují mu vnímat a 

identifikovat vlastnosti tónů. Tyto schopnosti „umožňují nejen identifikovat akustické 

vlastnosti oddělených tónů, ale postihovat také jejich vzájemné vztahy: výškové, 

dynamické, témbrové (barevné) a časové. Tím vytvářejí předpoklady pro vznik 

komplexnějších schopností, spojených již se strukturální výstavbou hudby, s jejími 
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celostními útvary a formotvornými prvky (motivy, tématy, větami)“, (Sedlák, 1990, s. 

69).

I když základ hudebního sluchu tvoří především sluchové schopnosti, je možné jeho 

chápání rozšířit – je to také určitá vlastnost psychiky, které nám umožňuje hudbu 

vnímat jako celek, rozlišovat jeho strukturu, jednotlivé části a vztahy mezi nimi, ale i 

poznávat známé sklady. Někteří hudebníci mají absolutní sluch – jsou schopni 

rozpoznat výšku tónu bez základního (tzv. referenčního) tónu, se kterým by mohli 

zadaný tón porovnat, ostatní pak mají sluch relativní (potřebují referenční tón). 

Výskyt absolutního sluchu je však v populaci velmi malý, M. Franěk uvádí 1 ‰, u 

hudebníků 3 – 9 %. Absolutní sluch je často spojován s hudebním nadáním, přesto 

není jeho podmínkou a neznamená pro hudebníky vždy jen výhodu. Přináší s sebou 

totiž značnou citlivost vůči nepřesnému ladění, což zvláště pro hráče v orchestru může

být velmi rušivé, (Franěk, 2005).

Kromě dobrého hudebního sluchu je pro hudebníka nezbytností i cit pro rytmus, pro 

tempo skladby a jeho změny, stejně jako cit pro tonalitu a harmonii, který mu 

umožňuje analyzovat složené akordy, rozpoznávat dizonanci a konzonanci apod. 

Detailněji se této problematice zde nebudeme věnovat, neboť je to doménou převážně 

hudební psychologie a psychoakustiky.

Paměť nám umožňuje uchovávat si získané informace a znovu si je vybavit, případně 

je rozpoznat. Stejně tak hudební paměť „můžeme definovat jako schopnost nervové 

soustavy člověka uchovat vnímanou hudbu, specifickou hudební informaci i hudební 

prožitek a za určitých okolností je znovu poznávat, vybavit, případně reprodukovat 

v původní podobě a časově prostorovém pořadí. Hudební paměť je možné považovat 

ve smyslu teorie informace za tezaurus (pokladnici) hudebních vjemů, zážitků a 

zkušeností, které zanechaly v neurofyziologických strukturách mozku stopy 

intervenující v okamžitém hudebním prožívání a chování subjektu“, (Sedlák, 1989, s. 

108).

Krátkodobou hudební paměť využijeme při zapamatování si tónu při ladění, 

dlouhodobá nám umožní zapamatovat si celou skladbu. Dobrá paměť je pro hudebníky 

obzvláště důležitá, neboť jim umožňuje uchovat si v aktivní paměti i desítky skladeb 
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(podle trénovanosti). Při hře zpaměti se nemusí soustředit na noty, ale mohou svoji 

pozornost plně obrátit k prožívání a interpretaci díla (specifická je paměť dirigentů, 

z nich někteří si jsou schopni zapamatovat i u rozsáhlých děl partituru celého 

orchestru). Způsob, jakým si hudebníci hrané skladby mohou zapamatovat, je dvojí –

mechanický a logický. 

Mechanickou paměť používají hudebníci při stereotypním opakování jedné skladby tak 

dlouho, až jim sama „vleze do prstů“, „zapamatování se utváří opakováním na základě 

časového a prostorového dotyku, podobnosti nebo kontrastu“, (Sedlák, 1990, s. 91).

Logická paměť je utvářena při hlubší analýze hudební skladby či jejích částí a 

promýšlení její struktury. Je mnohem efektivnější a trvalejší. „Vynikající sluchová 

paměť se opírá též o myšlenkové operace, jejichž prostřednictvím se spojují senzorické 

podněty v logické celky, což umožňuje jedinci zapamatovat si třeba již po prvním 

poslechu rozsáhlá a výstavbově složitá hudební díla“, (Sedlák, 1990, s. 91).

Je potřeba si uvědomit, že u hudební paměti se uplatňuje hned několik složek –

sluchová, zraková, motorická (při dominanci některé z nich se pak mluví o 

specifických typech paměti). Sluchová složka klade důraz na akustické podněty a 

jejich zapamatování (v rozvinuté míře je označována jako tzv. absolutní sluch). Ve 

zrakové složce dominuje čtení notového zápisu a rozvíjení hudební představivosti 

spolu s tzv. vnitřním sluchem (schopnost představit si / „přezpívat si“ dosud neznámou 

skladbu, často se objevuje u dirigentů). Motorická složka paměti zapojuje svalové 

skupiny, které se při hře aktivují, a propojují hudebníkovy ruce s mozkem. Někdy je 

rozlišována ještě citová paměť, která umožňuje uchovávat a znovu si vybavovat emoce 

spojené s hudbou při jejím poslechu, či hře (Sedlák, 1989).

R. S. Persson aplikuje Simontonův multidimenzionální model nadání a vymezuje tyto 

předpoklady hudebního nadání:

 Hudební nadání je potřeba zkoumat pomocí pojmů základních schopností (core 

skills), které jsou společné všem oblastem, v nichž je nadání zkoumáno a 

identifikováno.

 Hudební nadání je potřeba zkoumat pomocí pojmů klíčových schopností (key 

skills), které jsou specifické pro dílčí hudební oblasti.
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 Hudební nadání je závislé na dědičnosti, ale biologicky determinovaný 

potenciál musí být stimulován a rozvíjen ve vhodném prostředí, aby se mohl 

plně rozvinout.

 Způsob stimulace a rozvoje se v různých hudebních oblastech liší.

 Každý má hudební schopnosti, pokud netrpí neurologickou dysfunkcí, ale ne 

každý je, nebo se může stát, hudebně nadaným.

 Nedostatek v individuálních hudebních schopnostech ještě neznamená absenci 

hudební kapacity (potenciálu).

 Intenzivní cvičení je jediným způsobem, jak lze rozvinout jedinečné schopnosti 

nadaného a využít tak jeho plného potenciálu.

 Identifikace hudebního nadání je trojdimenzionální: (1) objektivní a 

zobecnitelná, (2) subjektivní a individuální, (3) společenská, založená na 

odhadu hodnoty a ocenění v kontextu nabídky a poptávky, (Persson, 2009, s. 

733).
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3.3 Identifikace hudebního nadání

Silně subjektivně ovlivněné a jen stěží objektivizovatelné hodnocení, posudky a 

prognózy hudebních pedagogů ohledně hudebního nadání jedince mají často 

rozhodující vliv na jeho pracovní kariéru a přináší s sebou dalekosáhlé důsledky pro 

další vývoj jeho životní cesty. Začíná to již přijímacími zkouškami na hudební školy, 

konzervatoře, akademie a rozhodně nekončí závěrečnými zkouškami či absolutorii. 

Čím více profesionální hudebník nebo hudebnice veřejně vystupují, tím více je jeho 

muzikálnost a nadání posuzováno kritiky, médii nebo také publikem, což nekončí ani 

v dospělosti.

Identifikace hudebně nadaných dětí je proces vyhledávání dětí s určitým hudebním 

potenciálem a předpoklady, které by mohly být dále rozvíjeny. Zatímco identifikace 

dětí s intelektovým nadáním se zaměřuje především na tzv. latentní talenty, tedy děti, 

které v dané oblasti dosud nepodávají výjimečné výkony (Hříbková, 2009), u 

hudebního nadání je tomu jinak. Hudební schopnosti se u dětí rozvíjejí již ve velmi 

raném věku, projevují výrazný zájem o hudební nástroje, bezchybně opakují melodie 

apod.

Při hledání hudebního potenciálu u dětí nás zajímají především tyto oblasti (Holas, 

1998):

 anamnéza dosavadního hudebního vývoje dítěte

 zjištění úrovně a struktury hudebních zájmů a potřeb

 zmapování stupně rozvoje klíčových hudebních schopností a dovedností

 sledování změn hudebních zájmů vlivem hudební výchovy

M. Holas popsal a rozčlenil širokou škálu hudebně-psychologické diagnostiky, která 

by k identifikaci hudebního nadání u dětí měla přispět. 

Rozlišuje:

 přístrojové metody (EEG, EKG, EMG, audiometry, dynamometry)

 testové metody (testy hudebních schopností, hudebních vědomostí a testy 

hudební tvořivosti)
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 explorační metody (anamnestický dotazník, zvukový dotazník, sémantický 

diferenciál)

 pozorování

 experiment, (Holas, 1998).

Domnívám se, že v této podobě je možné hudebně-psychologickou diagnostiku 

používat v rámci výzkumných studií, nikoli v praxi. Snaha o co největší objektivitu 

oslabuje flexibilitu v práci s dětmi a nepostihuje hudební schopnosti v jejich 

komplexnosti, ale pouze jako jednotlivé senzomotorické složky, které pro celkové 

uplatnění hudebního nadání nemusejí být určující. Je potřeba připomenout, že veškeré 

toto hodnocení a identifikace hudebně nadaných je silně kulturně a společensky 

zakotveno. Výzkumy a studie, které jsou v této práci zmiňovány, jsou zaměřeny 

výhradně na „západní klasickou hudbu“.

R. S. Persson sumarizoval identifikační znaky hudebně nadaných od několika autorů. 

Winner & Martino a Haroutounian  sestavili tyto znaky na základě empirických studií, 

Bastian a Subotnik na základě vlastního posouzení hudebníků, co je pro jejich nadání 

důležité (Persson, 2009).

Winner & Martino Haroutounian 

raný zájem o hudební zvuky percepční vnímavost

hudební paměť percepční rozlišovací schopnost

skvělý (absolutní) sluch metapercepce

hudební tvořivost kreativní interpretace

mnohočetná hudebně-kognitivní reprezentace chování/vystupování

citlivost k emocím v hudbě motivace

Bastian Subotnik et al. 

výrazové/expresivní schopnosti vytrvalost
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emocionalita/citlivost sebevědomí, sebedůvěra

snadnost učení znalost vlastního já

hudební paměť sociální schopnosti

fyzická přiměřenost sebeprosazování, sebepropagace

sluchové schopnosti snadnost učení

mnohočetné schopnosti v dalších oblastech 

(nehudebních)

ochota riskovat

vnitřní motivace

charisma

Obrázek 6 – Identifikační znaky hudebního nadání (Persson, 2009, s. 740).

Zatímco většina autorů se zaměřuje na klasické znaky jako hudební paměť, hudební 

sluch, tvořivost, motivace, J. Heroutounian
8

k nim přidává ještě metapercepci 

(metaperception). Chápe ji jako kognitivní proces, v němž hudebník (a) vnitřně vnímá 

zvuk, (b) zapamatuje si tento zvuk, (c) zpracovává tento zvuk tak, aby ladil k

hudebnímu záměru, (d) sděluje svoji kreativní interpretaci zvuku ostatním. A právě 

toto kreativní zaujetí zvukem a jeho zpracování tvoří další důležitý znak – kreativní 

interpretaci, „hru s hudebními myšlenkami“. Za velmi důležitý projev hudebního 

nadání J. Heroutounian považuje znak, který nazvala „chování/vystupování“. Domnívá 

se, že určitý klid a sebedůvěra při vystupování se dá naučit, ale hledá přirozené, 

nenucené projevy chování u nadaných dětí, které svoji hru přizpůsobují aktuálním 

okolnostem (druh publika, místnost, nástroj, příležitost) a nehrají určitou skladbu vždy 

stejně, jako „roboti“, (Heroutounian, 2000).

Často se setkáváme se snahou o co nejranější identifikaci (hudebního) nadání u dětí, 

abychom jim mohli přizpůsobit jejich další vzdělávání. Tento přístup však 

nekoresponduje s výsledky studie klavíristů, kterou L. A. Sosniak prováděla, a to 

minimálně ze dvou důvodů. Je velmi riskantní označit jako „nenadané“ děti, které 

nevykazují výrazné projevy hudebního nadání už v raném dětství a nevěnovat jejich 

rozvoji náležitou pozornost. Ukázalo se, že ani při nejlepší vůli nejsme schopni 

předpovědět budoucí úspěch klavíristů. Dále L. A. Sosniak poznamenává, že kdyby se 
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klavíristé a jejich rodiče již od začátku zaměřovali na budoucí velký úspěch, je 

pravděpodobné, že by ho spíše nedosáhli. Ne náhodou se v její studii neobjevují 

„zázračné děti“
9
, neboť jejich výjimečný talent je neproměnil ve výjimečné dospělé. A 

naopak, předpokladem pro dosahování výjimečných výsledků v dospělosti nejsou 

extrémní projevy nadání v dětství (Sosniak, 1987).

Problémem „zázračných dětí“ je skutečnost, že když vyrostou, jsou jejich schopnosti 

porovnávány s výsledky jiných dospělých hudebníků. „Zázračné děti“ si velmi brzy 

zvykly na úspěch a obdiv okolí, které se podivovalo nad jejich mimořádnými výkony 

(kterých dosahovali spontánně, bez většího cvičení). „Průměrní“ hudebníci si naopak 

zvykli na soustavnou práci a pravidelné cvičení, což jsou aspekty, v nichž se 

v dospělosti zásadně od „zázračných dětí“ liší. Pro ně je velmi obtížné zvyknout si na 

jiný přístup ke hraní, systematické cvičení a detailní práci. V dospělosti obvykle svoji 

slibnou hudební kariéru opouštějí.

M. Howe, J. W. Davidson & J. A Sloboda zdůrazňují, že v aktuálně dostupných 

výzkumech nejsou doloženy (krom malého počtu autistických dětí – idiot savant) 

solidní důkazy o výjimečném raném rozvoji schopností bez nadprůměrné rodičovské 

podpory a bez vytvoření specifických podmínek a příležitostí (což zároveň neznamená, 

že podpora rodičů vede vždy k mimořádnému talentu), (Howe, Davidson & Sloboda, 

1998). M. Howe se svými spolupracovníky zkoumali rané projevy hudebního nadání a 

ptali se rodičů dětí na možné indikátory jako – první zpěv, projev zaujetí hudbou, 

zvýšená pozornost věnovaná hudbě, dojetí hudbou nebo dožadování se hudby aj. 

Jediné, v čem se nadanější děti od méně nadaných prokazatelně lišily, bylo rané 

zpívání (Howe, 1993, cit. podle Howe, Davidson & Sloboda, 1998).
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3.3.1 Testy hudebních schopností

Test je standardizovaná experimentální situace vyvolávající určité chování. Toto 

chování je hodnoceno pomocí statistického srovnání s chováním jiných jedinců, kteří 

jsou ve stejné experimentální situaci (Pichot, cit. podle Svoboda 1999, s. 45).

Při zkoumání hudebního talentu se používají testy schopností. Jejich hlavním cílem je 

predikce možného rozvinutí hudebních schopností, což je možné jen v omezené míře, 

neboť je zde vliv mnoha dalších faktorů, které nejsou zohledněny. Godronův 

předpoklad o stabilizaci hudebních vloh kolem devíti let byl potvrzen výzkumy, které 

pravidelným testováním dětí zjistily, že skóry v jednotlivých subtestech u dětí starších 

devíti let již nerostou (http://www.giml.org/index.php).

Názory na výskyt hudebního nadání v populaci se značně liší. Autoři (Kries, Gordon), 

kteří vycházejí z předpokladu jednotného faktoru pro muzikálnost, uvádějí, že 

muzikálnost je, podobně jako inteligence, v populaci rozložena normálně. Nemá tedy 

smysl „rozdělovat“ jedince na muzikální a nemuzikální, neboť opravdu nemuzikální 

člověk se vyskytuje stejně ojediněle, jako výjimečný hudební génius. Tento názor je 

však často zpochybňován autory, kteří muzikálnost vnímají jako soubor dílčích 

schopností, neboť je zřejmé, že např. kompoziční schopnosti v populaci rovnoměrně 

rozloženy nejsou (Gembris, 2002).

Hudební testy měří obvykle právě úroveň dílčích hudebních schopností na základě 

plnění konkrétních úkolů – receptivních, reprodukčních i kreativních.

Measures of Musical Talent (Test hudebního nadání) – Seashore (1919)

MMT je první standardizovaný test zaměřených na hudební nadání a vychází z teorie, 

že hudebnost / muzikálnost je složena ze souboru schopností, které rozlišují základní 

vlastnosti tónů. MMT je možno administrovat individuálně či kolektivně, doba 

administrace je jedna hodina. Tento test se skládá ze šesti subtestů, které měří 

rozlišovací schopnosti pro výšku, rytmus, sílu, délku a barvu tónů a také schopnost

zapamatování si melodií. Pro normování bylo vytvořeno pět věkových kategorií 

v rozmezí 10 – 19 let.

http://www.giml.org/index.php
http://www.giml.org/index.php
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MMT neměří to, co Seashore původně zamýšlel – tedy hudební nadání a talent, ale 

pouze izolované senzorické schopnosti při vnímání tónů. Dnes se používá jen 

minimálně, ale byl základem, z něhož vycházela řada dalších testů hudebních 

schopností (Sedlák, 1990).

Standardized Tests of Musical Inteligence (Standardizovaný test hudební 

inteligence) – H. D. Wing (1948)

Testová baterie obsahuje sedm subtestů, které jsou zaměřeny na konkrétní úkoly – na 

analýzu akordů, vnímání výškových rozdílů a hudební paměť. Následné subtesty jsou 

zaměřeny na estetickou citlivost k melodii, harmonii, frázování a změnu síly tónu 

(dynamiku).

STMI je používán i dnes, především v pedagogické praxi, a je určen pro děti ve věku 8 

– 17 let (Franěk, 2005).

Measures of Musical Abilities – Bentley 

MMA je kolektivním testem pro děti mladšího školního věku. Dílčí testy se zaměřují 

na rozlišování výšky, zjišťování paměti pro melodii a rytmus a na sluchovou analýzu 

akordů (Gembris, 2002).

G. Révész

G. Révész vytvořil testy s rozšířeným záběrem hudebních schopností. Kromě 

senzorických schopností totiž měří i instrumentální (pěveckou) schopnost reprodukce a 

tvořivost. Sedm subtestů zkoumá rytmické cítění, hudební sluch (intervaly), sluchovou 

analýzu dvojzvuků (až čtyřzvuků), harmonické cítění. Révézsovým obohacením jsou 

subtesty pro pěveckou reprodukci dané melodie, hraní melodie na hudební nástroj a 

zkouška hudebně tvořivých schopností (produkční fantazie). Výsledky jsou hodnoceny 

subjektivně zadavatelem testu a nejsou pro ně vytvořeny normy (Sedlák, 1990).



66

Measures of Musical Audiation – Gordon (1989)

Zatímco všechny předchozí testy jsou určeny pro děti nejdříve od sedmi let, Gordonův 

test je určen mladším dětem ve věku od tří do pěti let. Pracuje s dětskými obrázky a 

symboly, takže nedělá potíže ani malým dětem. Subtesty jsou zaměřeny na melodii a 

rytmus a děti určují v párových úkolech, zda je melodie (rytmus) shodný s první 

ukázkou nebo ne. Tento test Gordon dále rozpracoval pro různé věkové kategorie 

(Primary / Intermediate / Advanced Measures of Music Audiation), (Gembris, 2002).

Der Wiener Test für Musikalität (WTM) – 2004

Z novějších testů hudebních schopností se v německy mluvících zemích používá test 

autorů Preusche, Längle & Vanecek, který pomocí počítače zaznamenává 

rozpoznávání výšky tónů a rytmu testovaného. Je určen dětem předškolního a 

mladšího školního věku (http://de.wikipedia.org/wiki/Musikpsychologie).

K. Holas zmiňuje v rámci hudební diagnostiky také netestové metody – měření 

reakčního času, měření tepové frekvence před a po zátěži (koncertem), EEG apod. 

(Holas, 1998). Tyto metody považuji za velmi okrajové a jen málo přispívající 

k diagnostice hudebního nadání. Jejich uplatnění je spíše při výzkumech zkoumajících 

např. vliv hudby na člověka, míru zátěže hudebníka při veřejném vystoupení apod.

Autoři testů hudebních schopností uvádějí jejich široké využití – v rámci diagnostiky 

hudebního talentu, jako součást vstupních testů na hudební školy, k identifikaci 

mimořádného hudebního nadání, jako podklady pro další hudební rozvoj žáků apod. 

V praxi se však tyto testy využívají minimálně. Důvodem je jejich nízká spolehlivost a 

jen velmi omezené interpretační možnosti, protože měří především dílčí schopnosti 

v daný okamžik a není zde zohledněn vývoj jedince, ani možnosti rozvoje jeho 

schopností prostřednictvím hudební výchovy.

Dokladem toho jsou i které testovaly (Seashore – MMT) 21 profesionálních hudebníků 

renomovaného orchestru. Ukázalo se, že pouze ve třech z celkem šesti subtestů 

dosahovali tito hudebníci nadprůměrných výsledků, v ostatních subtestech byly jejich 

výsledky podprůměrné (Gembris, 2002). Problematičnost používání hudebních testů 

https://univis.univie.ac.at/ws_publikation/kat/pubdisplay.htm;jsessionid=3B919123DF96EF8FECBF7C80366537F9?id=380260147528&
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pro „měření“ muzikálnosti demonstruje H. Gembris také na příkladech slavných 

skladatelů – L. van Beethovena, B. Smetany –, kteří ke konci života ohluchli a přesto 

ještě pokračovali v komponování. I když jsou toto extrémní příklady, vyplývá z nich, 

že sluchové schopnosti, tolik akcentované v hudebních testech, nemusejí být vždy tím 

nejdůležitějším aspektem muzikálnosti.

Testy hudebních schopností byly primárně koncipovány pro obecnou populaci žáků na 

ZŠ, aby poskytly informace o jejich hudebních schopnostech a aby tomu byla 

přizpůsobena školní výuka. Nicméně v USA byly tyto testy roky nesprávně používány 

k tomu, aby hodnotily a vyčleňovaly „nenadané“ a „nadané“ studenty a limitovaly 

přístup „nenadaných“ k dalším hudebním aktivitám. Dnes je jejich použití již 

minimální (Haroutounian, 2002).

Pro určování hudebních schopností máme k dispozici mnohem méně 

psychometrických nástrojů než u intelektového nadání. Ať už s pomocí testů, nebo bez 

nich se však většina hudebníků víceméně shodne na tom, kdo je muzikální, hudebně 

nadaný a kdo ne, i když často není možné všechny aspekty hudebního nadání přesně 

verbalizovat. U intelektového nadání je identifikace nadaných mnohem obtížnější, 

neboť oblast talentu není tak jednoznačná, jako v hudbě.
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4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HUDEBNÍ NADÁNÍ

4.1 Sociální prostředí

Vliv na rozvoj nadání má celá řada faktorů – osobnostní charakteristiky nadaných i 

prostředí, ve kterém vyrůstají. Proces rozvoje hudebníka od jeho prvních hudebních 

pokusů až po úspěšného profesionála rozhodně není záležitostí pouze jednotlivce, jeho 

nadání a píle. Jeho hudební vývoj můžeme vnímat jako úsilí a snahu celé skupiny lidí, 

zejména jeho rodičů a učitelů, kteří mají na rozvoj jeho nadání značnou zásluhu.

Známá a často diskutovaná je studie H. G. Bastiana, který se řadu let zabýval 

výzkumem hudebního nadání v Německu a také vlivem hudby na rozvoj dětí 

v berlínských školách s rozšířenou výukou hudby. V longitudinální biografické studii, 

jejíž výsledky publikoval v knize Leben für Musik, sledoval mladé hudebníky, kteří se 

účastnili v Německu velmi známé soutěže Jugend musiziert. V rámci výzkumu využil 

kvalitativní (60 respondentů) i kvantitativní metody (2 150 respondentů). Hudebníky 

rozdělil do skupin podle věku, dalšími proměnnými pak byl nástroj (zastoupeny jsou 

klávesové, smyčcové i dechové nástroje), pohlaví a úspěch v soutěži Jungend 

musiziert. V této kapitole ocitujeme pro ilustraci několik úryvků z 

realizovaných rozhovorů s mladými hudebníky (označeno kurzivou, citováno podle 

Bastian, 1989).

Významný longitudinální výzkum polských profesionálních hudebníků provedla v 70. 

letech 20. století M. Manturzewska, která studovala životopisy 165 profesionálních 

hudebníků ve věku od 21 – 89 let (Manturzewska, 1990). I když je tato studie staršího 

data a jsou v ní patrné určité vlivy tehdejší politické situace v Polsku, svým rozsahem 

je zcela mimořádná.
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4.1.1 Rodiče

Prvními, kdo obvykle rozpoznají hudební talent dítěte, jsou rodiče. Jejich role je 

nezastupitelná v mnoha ohledech, i když nemusejí být vždy prvními učiteli dítěte, 

protože mnohdy sami na žádný hudební nástroj nehrají (oproti intelektovému nadání, 

kde rodiče učí děti poznávat písmena, číst atd.). Dětem (bez ohledu na oblast talentu) 

obvykle poskytují následující typy podpory:

- prvotní probuzení zájmu

- morální podporu

- poskytování vřelého a láskyplného prostředí

- vzájemně fungující vztah

- praktickou podporu (např. doprava, finance)

Ukázalo se, že rodiče nadaných dětí jim dopřáli více obecně stimulujících aktivit než 

rodiče nenadaných dětí a více jim záleželo na tom, aby jim poskytli intelektuálně

podnětné prostředí. Současně nadané děti po svých rodičích vyžadovaly více aktivit a 

podnětných činností, při kterých by se mohly něco nového naučit. Tyto rozdíly byly u 

dětí patrné už ve věku tří let (Freeman, 2000).

M. Manturzewska vymezila celkem osmnáct charakteristik rodinného (rodičovského) 

prostředí, které měly významný vliv na rozvoj a profesní dráhu výjimečných 

hudebníků, které studovala. Nejdůležitější z nich bychom mohli shrnout takto:

 Socio-emocionální zralost rodičů (stabilní rodinný život).

 Převládá důvěrná, vřelá a harmonická atmosféra v rodině.

 Vysoká míra sebekontroly, sociální a profesní zodpovědnosti.

 Spíše úkolově než cílově zaměřená práce rodičů.

 Na dítě orientovaná výchova rodičů s kladením vysoké váhy na vzdělání dětí.

 Záměrná organizace volného času a zájmů dětí se zaměřením na produktivní, 

úkolově orientované aktivity a výsledky.
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 Minimálně jedna osoba v rodině je přesvědčená o potenciálu budoucího 

hudebníka a podporuje ho ve všech jeho hudebních aktivitách, sdílí s ním 

hudební zkušenosti, dohlíží na jeho hudební rozvoj, raduje se z jeho úspěchů.

 Hudba je přirozenou hodnotou rodinného života: zábava, koníčky (hobby); 

důležitost není pokládána na hudební kariéru, ale na radost z hudby.

 Pečlivý výběr učitelů a bdělost nad hudebním vývojem a učebním procesem; 

pokud je nutná podpora, nejsou zohledňovány náklady, ani námaha s tím 

spojená.

 Vyhraněné pěvecké nebo instrumentální schopnosti jednoho z rodičů,

(Manturzewska, 1990).

M. Manturzewska dále uvádí, že 93 % hudebníků ve studii pocházelo z rodiny 

s hudební tradicí (profesionální i amatérskou), z toho 50 % následovalo svého otce 

v profesionální hudební kariéře. Pouze 5 % hudebníků pocházelo z rodin bez hudební 

tradice (Manturzewska, 1990). Domácí muzicírování je obecně velmi ceněno, neboť 

rodiče jsou dětmi vnímáni jako vzor a jejich hraní může dětí pozitivně motivovat. 

Podobně působí i starší sourozenci, kteří již hrají na nějaký hudební nástroj, společné 

poslouchání hudby nebo návštěvy koncertů.

„Měli jsme doma dětskou knížku (…) s pěknými pohádkovými příběhy, 
které byly vždy spojeny s nějakým hudebním nástrojem. K tomu jsme 
měli gramofonovou desku nahranou českým komorním orchestrem, na 
které byly k příběhům pěkná hudební sóla jednotlivých nástrojů. 
Přesně to sedělo. Mohli jsme poslouchat hudbu a k tomu číst příslušné 
příběhy. Dělala jsem to často, protože XXX to soustavně vyžadovala. 
Byly to pro nás postelové příběhy před spaním, vždy projít celou desku 
a příběhy, den za dnem. Nikdy nás to nenudilo a vzpomínám si, že XXX 
rozeznala již v předškolním věku při hře orchestru všechny nástroje. 
(…) Často jsme navštěvovali divadlo a operu. Vždy dvě hodiny tiše 
seděla a poslouchala, zatímco ostatní děti už po půlhodině zlobily“, 
(Bastian, 1989, s. 77).
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J. W. Davidson a kol. se dotazovala 257 dětí ve věku 8 – 18 let, které hrály s různou 

mírou úspěchu na hudební nástroje, jaký vliv na jejich hraní mají rodiče a učitelé. 

Podle dosahovaných úspěchů je pak rozdělila do 5 skupin, přičemž poslední skupina 

s hraním přestala. Poté byli dotazováni rodiče na jejich hraní a jejich osobní 

angažovanost v hudební výuce dětí. Ukázalo se, že děti s nejlepšími výsledky byly 

svými rodiči soustavně podporovány zhruba do věku jedenácti let, resp. dokud 

nezískaly vlastní motivaci ke cvičení, a že by bez jejich podpory během prvních let 

hraní nevydržely pravidelně cvičit. Přesně naopak tomu bylo u nejméně úspěšných 

dětí, kde byla podpora jen velmi malá. Tlak rodičů na hraní naopak narůstal 

v dospívání, kdy se snažili děti u hry na hudební nástroj neúspěšně udržet (Davidson et 

al., 1996).

U nadaných dětí jejich rodiče během dětství vypozorovali následující postřehy:

- raná schopnost spontánního a intonačně čistého zpěvu (dříve než mluvení) 

  přezpívávaných dětských písniček

- potěšení z volného pohybu a tance

- zvědavost a experimentování s hudebními nástroji (Bastian, 1989).

„Musím říci, že nejsme žádní hudebníci, takže jsme to ani tolik 
nesledovali. Začal velmi brzy zpívat, ještě neuměl mluvit, ale už když mu 
bylo tři čtvrtě roku, zpíval melodie. Když mu byly tři roky, zpíval už 
všechny anglické písničky, který měl jeho starší bratr na desce. Divili 
jsme se, že to tak umí. Rychle chápal ve všech oblastech. Ve čtyřech 
letech jsme ho přihlásili do hudebky. Při skupinovém učení si učitelka 
všimla, že mu jde všechno velmi rychle, že má dobrý sluch a rychle 
chápe, i když v té době ještě téměř necvičil“, (Bastian, 1989, s. 79).

Vliv rodičů a rodinné atmosféry na rozvoj hudebního talentu podpořila také J. W. 

Davidson & S. E. Pitts výzkumem (case-study) hudebního chování v adoptivní rodině. 

Manželé adoptovali tři děti různého věku (16, 12, 10 let), od různých biologických 

rodičů. I když to nebylo jejich hlavním výchovným cílem (jsou hudebníci-laici), 

všechny děti podporovali v rozvoji (nejen) hudebních schopností, především rodinným 

muzicírováním a společným hraní sourozenců. Pro všechny děti je nyní hudba důležitá 
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a hrají rády, prostřední syn dokonce projevuje v hudbě mimořádné schopnosti a chce 

se hudbě v budoucnu věnovat profesionálně. Jeho přístup k hudbě se oproti ostatním 

sourozencům vyznačuje především značným soustředěním a chutí cvičit a dále své 

schopnosti rozvíjet. I když si jeho adoptivní rodič nepřisuzují zásluhy za jeho hudební 

nadání, je zřejmé, že poskytnutí podpory a příležitosti pro rozvoj možného talentu 

hraje velmi důležitou roli (Davidson & Pitts, 2001).

Je třeba počítat také s tím, že značné množství hudebně nadaných dětí zůstane 

neobjeveno, neboť v jejich rodině chyběly důležité podněty k prosazení hudby. Nadání 

je možné určit pouze tehdy, pokud jsou děti hudebně aktivní. Toto je patrné i z našeho 

výzkumu, kde se ukazuje, jak málo chybělo a velký hudební talent mohl zůstat skryt 

(viz kazuistiku č. 2 – Dita).

Vzdělání rodičů

V rámci Bastianovy studie hudebně nadaných dětí bylo pouze 6 % dětí z dělnických 

rodin, zatímco 71 % je z rodin vysokoškoláků, z toho téměř třetina (29 %) jsou učitelé, 

10 % lékaři. H. G. Bastian vyvozuje přímou souvislost vysokého hudebního nadání a 

vysokého sociálního statusu rodičů (Bastian, 1989).

U rodičů, kteří jsou sami hudebně vzdělaní, resp. hudebníci-profesionálové, je větší 

předpoklad, že budou dítě už od mala vést k hudbě více, než rodiče-ne-hudebníci. 

Přesto tomu tak nemusí být vždy. K zajímavým závěrům dospěla L. A Sosniak, která 

dlouhodobě studovala životy jednadvaceti významných klavíristů v USA. Zjistila, že 

rodiče pouze dvou z nich byli hudebníci-profesionálové (a ještě ne klavíristé). Ostatní 

se věnovali hudbě pouze na amatérské úrovni nebo hudbu pouze poslouchali, několik 

z nich dokonce k hudbě nemělo žádný zvláštní vztah (Sosniak, 1987).

Socio-ekonomické podmínky rodiny

Vliv socio-ekonomických rodinných podmínek se na hudebním vývoji dětí odrazí 

nejen ve výběru lepších nebo horších škol a učitelů, ale také na počtu a kvalitě 

hudebních nástrojů, kterými rodina disponuje.
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V rámci svého výzkumu jsem se několikrát setkala s tím, že děti z ekonomicky 

slabších rodin několik prvních let neměly své vlastní nástroje (cvičily u příbuzných 

nebo ve školách) nebo jen velmi nekvalitní (klávesy s omezeným počtem oktáv místo 

klasického klavíru). Čím dostupnější jsou pro dítě hudební nástroje, tím dříve si s nimi 

– a na ně – může začít hrát a může zkoušet jejich využití a možnosti.

Rodiče nadaných dětí musí vynakládat hodně času i finančních prostředků k tomu, aby 

se jejich dítě mohlo dále rozvíjet. I když i kvalitní hudební nástroje nejsou levnou 

záležitostí, je k tomu potřeba připočítat také peníze věnované individuální výuce a 

konzultacím, relativně vysoké účastnické poplatky na soutěžích (i další náklady s tím 

spojené – ubytování, doprava, strava – které mohou být zvláště u mezinárodních 

soutěží vysoké), nebo konzultace u profesorů a dojíždění za nimi.

Styly rodičovské výchovy

Přísná výchova, kterou H. G. Bastian charakterizuje slovy „Von nichts kommt nichts“ 

(Z ničeho není nic), se v rámci hudební výchovy projevuje především kontrolou 

každodenního cvičení, omezováním volného času a přátel, nekompromisním tlakem na 

to, aby se dítě případnou krizí nenechalo vykolejit, ale pokračovalo ve cvičení 

intenzivně dál. Tato výchova je také spojena s vysokým očekáváním, značnými nároky 

kladenými na dítě a pocitem „morální povinnosti“ dosahovat dobrých výsledků 

vzhledem k investicím rodičů. Naopak svobodu, pochopení, toleranci, podporu a 

porozumění zmiňují děti s mírnější výchovou, která se vyskytuje častěji, než výchova 

přísná (Bastian, 1989).

H. E. Bräuninger, klinických psycholog, který spolupracoval s Basianem, v souvislosti 

s výchovným stylem rodičů, upozorňuje na to, že příliš vysoké očekávání úspěchu a 

skvělých výsledků vede často k nezdravému perfekcionismu dětí, který nemusí zůstat

bez následků. Děti samy si stanovují vysoké (a přemrštěné) cíle a mnohdy jim ještě 

chybí schopnosti tyto nároky splnit, což vede ke značné frustraci a pocitům selhání 

(Bastian, 1989).

Rodiče nadaných dětí často pochybují o tom, zda dělají opravdu vše, co děti potřebují 

k tomu, aby se se svým nadáním vypořádaly, zda jim nestojí svojí výchovou v cestě. 
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Výchova a vedení nadaného dítěte nevyžadují menší snažení, než u průměrně 

nadaných dětí. Naopak by se daly nejlépe přirovnat k druhému extrému, k výchově 

opožděných dětí. Nadané děti se často vyvíjejí odlišně od svých sourozenců, což 

rodičům znemožňuje uplatňovat jednotnou výchovu. Rivalitu, žárlivost a závist uvnitř i 

vně rodiny není možné vyloučit a stále zasahuje do psychické rovnováhy rodičů i celé 

rodiny. Požadavky nadaných děti na rodiče a naopak očekávání rodičů vedou 

k oboustrannému přetěžování, agresivitě a vyčerpání (Bastian, 1989).

U nadaných dětí se někdy setkáváme s tím, že na ně rodiče (nebo učitelé) kladou 

přehnaně vysoké nároky. Tyto děti jsou zahlceny notovým materiálem, hodinami 

výuky a jsou neustále vystavovány tlaku, aby dosahovaly stále lepších výkonů. 

Ctižádost rodičů nebo učitelů má na dítě negativní vliv a to se dříve nebo později proti 

tomu vzbouří. Někdy to může být již v prvních letech školy, kdy dítě prostě odmítne 

cvičit, často se s protestem setkáváme v období dospívání.

4.1.2 Učitelé / škola

Vedle rodičů jsou to právě učitelé, kteří mají na rozvoj hudebních schopností největší 

vliv. Zatímco rodiče poskytují dětem především podporu a zázemí, učitelé hudby jim 

rozšiřují jejich znalosti, hudební schopnosti, zdokonalují jejich techniku, hudební 

projev a učí je interpretacím hraných skladeb. J. W. Davidson zjistila, že úspěšnější 

mladí hudebníci se od těch méně úspěšných liší v přístupu ke svým učitelům hudby. 

Úspěšnější studenti považovali svoje první učitele za více přátelské než ti neúspěšní a 

zároveň své současné učitele hodnotili jako velmi úkolově orientované. Tyto výsledky 

potvrzují, jak je pro rozvoj nadání důležitý dobrý vztah mezi učitelem a žákem i

osobní charakteristiky učitele, ale také to, že požadavky na vlastnosti učitele se 

s věkem a rozvojem nadaných proměňují (Davidson et al., 1998). I když důležitost

dlouhodobého cvičení nelze při rozvoji hudebního talentu pominout, „nejdůležitější je 

specifická hudební motivace a osobnost, hudební kompetence a profesionální prestiž 

učitele, který se pro budoucího hudebníka stává „mistrem“, (Manturzewska, 1990, 

s.125).
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Výběr učitele

Vedle velkého vlivu rodičů má na hudební rozvoj dítěte velmi důležitý vliv také učitel 

hudby. Jak vlastně k jeho výběru dochází? Často se můžeme setkat s tím (zvláště 

v rodinách ne-hudebníků, nebo hudebníků-laiků), že volba prvního učitele je víceméně 

náhodná. Obvykle podle toho, kdo učí v nejbližší hudební škole (ve městech), kdo 

hraje na varhany v kostele nebo kdo umí hrát na klavír a dává soukromé hodiny (na 

vesnicích). I velmi nadané děti začínají někdy svoji formální hudební výuku u méně 

zdatných učitelů, kteří mohou být na dlouho dobu také jedinými učiteli. „Osvícení“ 

učitelé, kteří už během prvních několika let odhalí v dítěti hudební potenciál, pak 

poznají svoje hranice a zvolí formu konzultací s uznávanými odborníky, případně jim 

dítě předají, aby mohlo své hudební schopnosti dále rozvíjet. Ti je pak také většinou 

připravují na významné soutěže, na přijímací zkoušky na konzervatoře apod. Někdy 

však původní učitelé nechtějí talentovaného žáka ztratit, a pak nastupuje boj o učitele, 

jehož se účastní také rodiče a provázejí ho značné emoce ze stran všech zúčastněných.

Opačný přístup mají rodiče-hudebníci. Snaží se už prvního učitele hudby vybrat pro 

dítě velmi pečlivě. Nezřídka se také setkáme s tím, že s přístupem učitelů a jejich 

metodami výuky nejsou spokojeni a často učitele střídají. Domnívám se, že toto 

střídání není pro dítě příliš šťastné, protože si na učitele nestačí zvyknout a nevytvoří si 

k němu bližší vztah. Kromě toho je dítě jistě doma svědkem mnohých debat o 

kvalitách učitele a jeho kritizování.

Nejčastějším důvodem pro změnu prvního učitele je to, že učitel nebo žák změní místo 

bydliště či školu (30 %), dalšími důvody bylo hledání lepšího učitele, nebo finanční 

náročnost výuky, osobní neshody byly uváděny jen zřídka (Davidson et al., 1998).

H. G. Bastian v procesu výběru a výměny učitelů zjisti ve svém výzkumu pět fází:

1. fáze (4/5 – 7 let) – první výuka probíhá často uvnitř rodiny, protože rodiče 

sami hrají
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2. fáze (7/8 – 12 let) – první učitelé (v ZUŠ nebo soukromí) bývají většinou 

vzpomínáni jako „dobří učitelé“, kteří byli milí a přátelští

3. fáze (12 – 18/19 let) – experty (kvalifikované učitele) navštěvují někteří žáci již 

velmi brzy, pro jiné jsou „mezistupněm“ mezi učiteli v hudebních školách 

(nebo soukromými učiteli) a těmi na konzervatoři

4. fáze (12 – 18/19 let) – na konzervatořích vyučují experti srovnatelní s těmi na 

vysokých školách. Nadané děti k nim často docházejí jako jejich budoucí 

studenti.

5. fáze (od 18/19 let) – učitelé-profesionálové jsou na vysokých školách a 

akademiích, obvykle sami veřejně koncertují nebo koncertovali (Bastian, 1989, 

s. 127 – 129).

Někteří studenti mění své učitele minimálně, jiní vynakládají značné úsilí a podnikají 

celé odysey za různými učiteli a profesory (pravidelně za nimi dojíždějí, někdy se za 

nimi stěhují i celé rodiny). Záleží přitom také na tom, kde nadané děti bydlí, protože 

větší města mají pochopitelně větší výběr a snadnější dostupnost kvalitních pedagogů). 

Důvody, které vedou ke změně učitele, jsou především – limitující znalosti a 

zkušenosti učitele, nedostatečné kompetence k pokračování v rozvoji hudebních 

schopností dítěte (malé pokroky), stereotyp a nuda při výuce, osobní neporozumění a 

nesoulad učitele a žáka (nedostatečná autorita).

K zajímavému poznatku došel G. E. McPherson, který během tří let studoval hudební 

vývoj mladé (10 let), velmi talentované klavíristky s osobitým stylem učení. Od raného 

dětství u ní rodiče pozorovali velmi živý zájem o zvuky, melodie, hudbu. Ve 4,5 letech 

začala s „formální“ výukou klavíru. V 7 letech cvičila 3 – 4 hodiny denně a hrála 

velmi rozsáhlý a náročný klavírní repertoár, v 10 letech se její cvičení snížilo na 1 – 2 

hodiny denně. Hlavním důvodem byla nemožnost sehnat vhodného učitele (krátkodobě 

navštěvovala celou řadu učitelů), který by měl pochopení pro její způsob učení se a 

s nímž by si rozuměla. Mladá klavíristka se totiž všechny nové skladby učila tak, že 

nejprve několik týdnů poslouchala jejich nahrávky na CD a až poté se je začala učit 

hrát. Sama velmi náruživě poslouchala různá CD a vybírala si nové a nové skladby, 

které se chtěla naučit. Touto strategií si vytvořila konkrétní představu o skladbě dříve, 
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než ji byla schopna sama fyzicky provést. Její nadšení při učení se novým skladbám 

s sebou pochopitelně přinášelo i nedostatky v technickém provedení skladby, které 

nikdo nekorigoval, a je zřejmé, že bylo velmi důležité, aby se jí podařilo najít dobrého 

učitele, který pro ni bude mít pochopení. Co je však obzvláště udivující, je fakt, že si 

tato mladá klavíristka dokázala najít vlastní způsob, jak se bez „formálních“ technik, 

ale velmi přirozeně, snadno a samostatně naučit obtížný repertoár a rozvinout tak své 

hudební schopnosti a svoji hudební vášeň (McPherson, 2007).
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4.2 Hudební faktory

4.2.1 Výběr hudebního nástroje

V rodinách, kde existuje hudební tradice, se dítě seznamuje nejdříve s těmi hudebními 

nástroji, které jsou doma k dispozici. Obvykle si k nim už také vytvoří určitý vztah a 

na začátku hudebního vzdělávání je volba nástroje jasná. Tam, kde však rodiče žádné 

hudební zkušenosti nemají, ani není doma žádný nástroj (někdy bývá v domácnostech 

ne-hudebníků klavír, který se různě generačně dědí), je volba nástroje na dítěti (spolu 

s rodiči). Obvykle to pak bývá klavír nebo housle, neboť s těmito dvěma nástroji je 

možné se také nejčastěji setkat – na koncertech, v divadle, ve škole.

H. G. Bastian klasifikuje motivy k volbě nástroje takto (seřazeno podle četnosti):

1. K výběru nástroje a učení se na něj vedou očekávání rodičů.

2. Místní hudební spolky, sbory a školní orchestry dávají rozhodující impulzy 

k učení se na určitý nástroj. Často v tomto hudebním sdružení hrají starší 

sourozenci.

3. Kontakty s určitým nástrojem jsou zprostředkovány příbuznými, známými 

nebo také učiteli (hudby).

4. Hudební nahrávky, dětské hračky (hudební nástroje).

5. Vlastní specifické důvody (argumenty v hudebních rodinách – možnosti 

uplatnění v orchestru, způsob tvorby zvuku aj).

6. Náhodné podněty vedoucí k výběru nástroje – působení určité hudby, 

zvýhodněná nabídka klarinetu, obsazené vyučování určitého nástroje vede 

k výběru jiného a další náhodné vlivy (Bastian, 1989, s. 119).

Veřejné hudební spolky a sbory jsou velmi důležité pro děti, které se narodily do rodin 

ne-hudebníků a jejichž rodiče ani příbuzní jim nemohou být v hudbě vzorem a dávat 

jim hudební podněty.
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4.2.2 Cvičení

„Nejde o to cvičit techniku, ale o techniku cvičení“, (F. Liszt, Bastian, 1989, s. 158).

Kvalita úrovně cvičení i strategie cvičení
10

se liší podle věku hudebníků i podle stupně 

jejich schopností. Na začátku převládá intuitivní cvičení, bez zvláštní sebereflexe, 

spíše „hraní pro radost“. Později se způsob cvičení stává efektivnější, hudebníci 

analyzují jednotlivé části interpretovaných skladeb, i svoje hraní a pokroky v něm. 

Zvláště důležité je, aby byli hudebníci pozorní ke svým chybám, vycvičovali 

problematické pasáže izolovaně, cvičili skladby v různém tempu, zaměřili se na 

dynamiku a znělost, případně využívali specifické strategie cvičení pro náročné 

skladby (např. u Bacha ve vícehlasých fugách se učí každý hlas samostatně).

Specifikum hudebního nadání a cvičení hry na hudební nástroj, které si často 

neuvědomujeme, je v tom, že oproti jiným oblastem (matematickému, jazykovému, 

sportovnímu nadání ad.) není možné získávat zkušenosti z jiných oblastí – klavírista 

neposílí a neobohatí svoje klavírní dovednosti hrou na housle, ale např. hokejista 

zlepšuje svoji kondičku v posilovně, běháním atd.

U jednotlivých hudebních skladeb existuje několik problematických typů notace, které

je potřeba vycvičovat se zvláštní péčí a hudebníci si mnohdy vytvářejí své vlastí

strategie, jak tyto části zvládat (trioly, šestnáctiny, pasážové řady aj.).

Samostatnost a tzv. autodidaktické cvičení je především u starších hudebníků velmi 

důležité, protože hodiny s učitelem tvoří jen minimální část doby, kterou se hudebnímu 

studiu věnují. Ti, kteří mají své učitele trvale v zahraničí, se s nimi sejdou na 

konzultace někdy jen několikrát do roka a zbytek samostatné práce je na nich.

Zvláště u menších dětí je velmi podstatná přítomnost rodičů při jejich cvičení na 

hudební nástroj, protože děti to vnímají jako projevení zájmu o jejich hraní a přisuzují 

mu pak větší důležitost.

„I když mi moje matka umělecky nemohla příliš mnoho dát, důležité je, 
že projevovala zájem. Když někdy neposlouchala, postrádal jsem 
ji.“(Bastian, 1989, s. 81).
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I když se může zdát čas strávený u klavíru velmi dlouhý, nadané děti, které si vytvořily 

díky rodičům k hudbě a hraní pozitivní vztah již v raném dětství, hodiny u klavíru

obvykle nevnímají negativně.

„Všichni jsme hráli. Dříve to bylo vždycky tak, že jsme se večer rozdělili 
do jednotlivých pokojů a cvičili jsme. Nikdy jsem si nepomyslela – teď 
musíš cvičit.“

„Cvičil jsem stejně, jako jsem dělal domácí úkoly, jako každodenní 
zvyk.“ (Bastian, 1989, s. 100)

Nadané děti jsou dříve vnitřně motivované a jsou tak nezávislé na vnějších podnětech, 

které cvičení ovlivňují. To neznamená, že nadaní při cvičení nepotřebují žádnou 

podporu, ale není na ně nutné vyvíjet tlak. Nucení a dril na ně mají přesně opačný 

efekt a to vede k častým konfliktům v rodinách (Bastian, 1989).

I když je význam výuky a cvičení nepopiratelný, existuje jen málo výzkumů, které by 

se zabývaly přímo procesem cvičení a jeho dynamikou. L. A. Sosniak se zabývá

otázkou, jak je možné udržet studenty tolik let motivované k tomu, aby pravidelně 

cvičili a rozvíjeli své hudební schopnosti. Z příběhů klavíristů vyplývá, že pro ně 

postupné změny v procesu učení byly něčím víc, než pouhým získáním větší zručnosti 

a technické dovednosti u klavíru.

V hudebním vývoji klavíristů rozlišuje tři základní fáze učení:

První fáze začíná obvykle seznamováním se s hudbou v domácím prostředí, 

posloucháním hudby. Vlastní hudební aktivity se pak více podobají hře. Objevování 

hudebního nástroje, zkoušení různých možností je provázeno prvním učitelem, který je 

většinou popisován jako velmi milý a laskavý.

Ve druhé fázi (začíná kolem 10 – 12 let) je při výuce kladen mnohem větší důraz na 

detail, rozfázování skladby a technické dovednosti. Žáci se opakovaným hraním téže 
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skladby snaží zlepšit svoji techniku, odstranit chyby, učí se pravidlům, disciplíně a 

systematickému přístupu k hraní. Hodiny klavíru charakterizují slovy:

„byly velmi dlouhé. Velmi, velmi podrobné. Vždycky jsme pracovali na 
tvaru mé ruky a na všech těch malých věcech. Učila mě frázovat. 
Nechávala mě hrát věci znovu a znovu, abych je udělal tak krásné, jak 
jen to bylo možné. S velkým důrazem na detail“, (Sosniak, 1987, s. 
282).

Pro třetí fázi (začíná kolem 16/20 let) je typická práce s učiteli, kteří jsou sami 

profesionálními hudebníky. Od technických dovedností se pozornost při hodinách 

obrací ke specifickým schopnostem – chápání a interpretování hudby. Pomocí učitelů 

začínají klavíristi identifikovat a rozvíjet svůj osobní hudební styl (Sosniak, 1987).

Harnischmacher se zabýval vývojem cvičení u studentů hudby (8 – 18 let). Na základě 

svého výzkumu stanovil čtyři vývojové stupně cvičení:

1. stupeň aktivity (8 – 10 let) – převažuje hravá podoba aktivity, která ještě nemá 

charakter práce

2. stupeň převzetí (11 – 12 let) – ustupuje hravý charakter cvičení, někdy již 

převládá namáhavý pracovní charakter

3. stupeň zapojení (13 – 14 let) – dochází k oddělení hravého a pracovního 

charakteru cvičení. Cvičení je již zařazeno do každodenního programu a je 

charakterizováno jako pracovní povinnost

4. stupeň identifikace/ztotožnění (15 – 18 let) – je zde charakteristická vzrůstající 

sebereflexe, při níž dochází k formulování vlastních požadavků a představ a je 

zde snaha o narůstající efektivitu cvičení (Harnischmacher, 1997).

Znamená to, že všichni hudebníci cvičí stejně, nebo se jejich cvičení odlišuje podle 

hudebních nástrojů, na které hrají? Touto otázkou i problematikou délky každodenního 
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cvičení (a cvičení před soutěžemi) se zabýval G. H. Bastian a výsledky jeho výzkumu 

jsou znázorněny v následujících dvou grafech.

První graf ukazuje průměrný počet hodin cvičení během normálního dne a před 

koncertem nebo soutěží. Nejvíce studentů cvičí dvě hodiny denně (44 %), zhruba jedna 

třetina studentů (32 %) cvičí 3 – 4 hodiny denně. Výjimku (6 %) tvoří studenti, kteří 

cvičí sedm a více hodin (7 – 9 hodin).

Zajímavé je, jak se délka cvičení mění s nástrojem, na který hudebníci hrají (Graf 3). 

Žádný klavírista necvičí pouze jednu hodinu denně, polovina houslistů cvičí mezi 

třemi až šesti hodinami denně. Naopak s jednou hodinou cvičení si vystačí studenti 

hrající na dechové nástroje (Bastian, 1989, s. 154).

Graf 2 – Porovnání normálního každodenního cvičení a cvičení před koncertem nebo soutěží (počty 
hodin), (Bastian, 1989, s. 155).
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Graf 3 – Normální každodenní cvičení (počty hodin) rozdělené podle jednotlivých nástrojů (Bastian, 
1989, s.155).

Překvapující jsou rozdíly v množství cvičení u nejlepších a průměrných studentů. 

V prvních letech cvičili výborní studenti méně, než studenti průměrní, a jejich rodiče 

byli méně hudebně zdatní, než rodiče průměrných studentů. Pro tato zjištění má J. A. 

Sloboda sociálně-motivační vysvětlení. V rodinách méně zdatných hudebníků byly 

děti obdivovány už při skromnějších úspěších (menším cvičení), což je podporovalo ve 

vytváření si pocitu speciálnosti – jako „hudebníků“ rodiny. Naopak hudebně zdatní 

rodiče měli nastaveny mnohem vyšší standardy, což se projevovalo mnohem přísnější, 

na úspěch orientovanou výchovou s menším projevováním obdivu. Je zde předpoklad, 

že lepší studenti nestrávili hudebními aktivitami méně času než jejich průměrní 

vrstevníci, ale strávili méně času „formálním“ cvičením a více času samostatným 

objevováním, zkoušením, improvizací (Sloboda, 1996).

Někdy se může zdát, že talentovaní hudebníci získají jako součást svého talentu také 

vůli k vyvíjení značného úsilí a dosahování úspěchů. Není tomu tak. Jejich motivace se 

proměňuje spolu s jejich hudebním vývojem a ani výborní hudebníci nevlastní zdroj 

inspirace, který by je poháněl ke skvělým výkonům. Na začátku jejich hudebního 

vývoje je motivují především rodiče a učitelé, v dospívání je vystřídají vrstevníci a 

přátelé. Mnoho hudebníků je v té době součástí různých orchestrů, kapel, sborů a 
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společné hraní s ostatními je motivuje ke cvičení, aby zlepšili svůj výkon. Na 

konzervatořích či vysokých školách se s vrstevníky setkávají na soutěžích a koncertech 

a toto konkurenční prostředí se stává novým zdrojem motivace. S postupným 

dosahováním úspěchů roste také počet skvělých zážitků spojených s koncertováním, 

které jsou pro některé hudebníky velmi stimulující. Na základě informací získaných od 

úspěšných hudebníků, uvádí R. H. Woody několik návrhů, jak talentované děti 

motivovat:

 Seznamovat malé děti s hudbou prostřednictvím pozitivních hudebních zážitků.

 Při výuce mladých hudebníků zastávat přátelský, vřelý a podporující postoj.

 Umožnit mladým hudebníkům spolupracovat s jejich hudebními vrstevníky.

 Poskytovat studentům příležitosti k vystupování na veřejnosti.

 Přesvědčit rodiče, aby dohlíželi na děti během cvičení.

 Naučit studenty, jak si stanovovat cíle a sledovat své vlastní pokroky při 

cvičení. (Woody, 2004, s. 21).

Krize

Ať už mluvíme o hudebnících-laicích nebo profesionálech, obvykle všichni potvrdí, že 

během svého hudebního vývoje (hudebního života) zažili nejednu krizi, při níž 

uvažovali o tom, že přestanou hrát, ukončí svoji hudební kariéru, nebo to minimálně 

vedlo ke snížení veřejného vystupování, omezení cvičení (delší přestávce ve cvičení). 

Rozdíl mezi profesionály a laiky však bývá v tom, že profesionálním hudebníkům se 

tyto krize většinou podařilo překonat a přešli do další, hlubší vývojové fáze. Téměř 

nikdo neuvádí, že by žádnou krizi nezažil.

„Měla jsem vždycky strašně moc klavíru a cella, pak ještě školu. Měla 
jsem vždycky pocit, že všechno dělám jen napůl, ne tak, aby byli všichni 
spokojení. To mě neskutečně frustrovalo.“

„Diletantismus mě dokáže k smrti vytočit“, (Bastian, 1989, s. 145).
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Existenciální krize se u nadaných objevují zejména tehdy, když nemohou vydržet 

internalizovaný sociální tlak. Morální postoje, tlak rodičů na výsledky nebo 

přesvědčení, že „kdo je nadaný, je svému nadání zavázán (povinován)“, to vše vede ke 

značné psychické zátěži. Další příčinu krizí je možné vidět také ve zdvojení požadavků 

a nároků, které jsou na dítě kladeny – škola a hraní. V souvislosti s krizemi se tu 

vynořuje důležitá otázka především pro rodiče – jsou v souladu kvalita učení a 

vytyčené cíle s jejich psychickými, materiálními a časovými investicemi? Kladli si 

někdy otázku, zda je jejich dítě dostatečně nadané, zda se vyplatí to nezměrné úsilí? 

(Bastian, 1989).

V těchto krizích hrají velmi důležitou roli rodiče, kteří mohou dítěti poskytnout 

potřebnou podporu. Někdy i učitelé, jež si sami podobnou krizí prošli, mají pro dítě 

pochopení a pomohou mu krizí projít.

„Krizi má někdy každý. Nikdy jsem ale nepřestala! Pochopitelně se 
člověk ptá sám sebe stále dokola: Vyplatí se to?(…) Svoje krize jsem 
překonala tak, že mi hodně pomáhali rodiče. Uměli posoudit, jestli mi 
to něco přinese, když teď vydržím. Už v 16 letech jsem pochopila, že 
toto povolání nepřináší jen chválu a uznání“, (Bastian, 1989, s. 146).

Hlavní obavou některých rodičů bývá, zda bude hudební kariéra dítěti stačit, zda ho 

uživí, zda by nemělo dělat ještě něco „pořádného“ (normálního).

Pravidlo 10 000 hodin

K. A. Ericsson a jeho kolegové ve svém výzkumu porovnávali amatérské a 

profesionální hudebníky a došli k zajímavému zjištění – neobjevili žádného hudebníka, 

který by měl „přirozený“ talent a dosahoval mimořádných výsledků bez větší námahy 

a zjištění. Zjistili, že hlavní rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými hudebníky je 

v množství cvičení a že pro dosažení úspěchu je potřeba minimálně 10 000 hodin 

cvičení, což představuje zhruba 4 hodiny cvičení, 250 dní v roce po dobu 10 let. I když 

na začátku své hudební výuky cvičili úspěšní i neúspěšní hudebníci zhruba stejně, ti 

nejúspěšnější s přibývajícími roky stále navyšovali počty hodin cvičení, zatímco ti 

neúspěšní cvičili přibližně stejně. Ve své studii Ericsson uvádí celou řadu dalších 

výzkumů, kdy různí autoři zkoumali odlišné oblasti lidské činnosti – šachisty, 
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matematiky, sportovce, umělce, vědce – a vždy dospěli ke zhruba stejnému počtu 10 

let potřebných pro dosažení úspěchu (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993).

Graf 4 – Souhrnný objem hodin cvičení (odhad na základě týdenního cvičení), (Ericsson, Krampe, & 
Tesch-Römer, 1993, s. 384).

V dalším výzkumu se Ericsson a kol. zaměřili na porovnání množství cvičení u  

mladších (prům. věk = 24,7 let) a starších (prům. věk = 60,3 let) klavíristů, 

profesionálů i laiků. Zkušenosti starších profesionálních hudebníků se projevily tak, že 

i když v týdenním intervalu cvičí méně než mladí profesionálové, v celkové sumě 

„odcvičených“ hodin je několikanásobně převyšují (Krampe & Ericsson, 1996).
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Graf 5 – Odhad kumulativního cvičení pro čtyři skupiny klavíristů (Krampe & Ericsson, 1996, s. 344)

L. A. Sosniak se při sledování výjimečných klavíristů (každý z nich byl finalistou 

nejméně v jedné ze šesti nejvýznamnějších hudebních soutěží, které jsou považovány 

za měřítka hudebního talentu) v USA zaměřila na faktory ovlivňující jejich hudební 

vývoj až po metu uznávaných klavíristů. Prožívali podobné životní příběhy, v průměru 

jim trvalo sedmnáct let (nejméně dvanáct, nejvíce dvacet pět let) od první hodiny po 

získání mezinárodního věhlasu. Právě cvičení je zde přikládána hlavní role při rozvoji 

jejich talentu (Sosniak, 1987). Podobné výsledky přináší také výzkum polských 

vynikajících hudebníků, který uvádí průměrnou dobu přípravy dokonce 16 let 

(Manturzewska, 1990).
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4.2.3 Interpretace hudebních děl

Kontext, v němž může být hudba poslouchána, je různý. Stejnou skladbu můžeme 

poslouchat v obchodě, autě nebo na koncertě. Je pravděpodobné, že ten, kdo poslouchá 

skladbu na pozadí během nakupování, bude mít jinou emocionální odezvu než ten, kdo 

zaplatil peníze, aby tuto skladbu slyšel na koncertě. Rozdílná není pouze míra 

pozornosti, ale také emocionální prostředí dané situace bude mít vliv na 

ohlas/odezvu/reakci. Reakce na určitou skladbu se liší také člověk od člověka. Záleží 

na osobnosti, úrovni znalostí, kulturní orientaci a osobní historii posluchače, neboť 

vzpomínky jsou jedinou cestou, jak mohou hudební události/akce vyvolat emoce 

(Sloboda & Juslin, 2010).

Hudební vystoupení (provedení skladby, performance) je zážitek mezi hudebníkem a 

posluchačem. Neboť hudebník sděluje svoji osobní interpretaci díla skrze hudbu (jako 

médium) posluchači. V průběhu toho, kdy posluchač slyší a prožívá ono vystoupení, 

sdílí s hudebníkem interpretační proces. Tento oboustranný estetický zážitek pak tvoří 

dynamiku vystoupení. Pochopitelně posouzení kvality vystoupení je velmi subjektivní 

a závisí na osobní perspektivě posluchače i na talentu hudebníka (Haroutounian, 

2002).

Na dobrou interpretaci hudebního uměleckého díla jsou kladeny tři základní 

požadavky – hudebník musí interpretovanou skladbu sám dobře chápat a rozumět jí, 

musí mít dobrou technickou zručnost, která mu umožní zahrát ono dílo bez potíží, a 

také musí umět ztvárnit umělecký (hudební) obsah díla. „Umělecká interpretace je 

nikdy nekončící proces, soustavné střídání/proměna mezi koncepcí a realizací, mezi 

akcí a reflexí, mezi vědomým promýšlením a spontánní intuicí“, (Bastian, 1989, s. 

173).

I stejné skladby mohou být naprosto odlišně interpretovány a chápány a to nejen mezi 

profesionálními hudebníky, ale i mezi studenty, kteří se např. potkají se stejnou 

skladbou na soutěži. Platí to dokonce i pro žáky stejného učitele, což jasně nasvědčuje 

tomu, že učitel sice poskytuje cenné rady, pomáhá žákovi s porozuměním skladbě, ale 

rozhodující vliv při hudební interpretaci má to, jak sám žák danou skladbu chápe a 

prožívá. Mezi hudebníky se často diskutuje o tom, zda je důležitější „technika“ nebo 
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„výraz“. Je jisté, že bez zvládnuté technické stránky hry není možné vyjadřovat 

svobodně a volně ani ty nejlepší hudební představy a myšlenky. Na druhou stranu 

pouze brilantní technika nestačí pro mimořádné provedení skladby a to se pak podobá 

spíše mechanickému (počítačovému) zpracování „bez ducha“.

Existuje sice několik obecnějších pravidel pro interpretaci jednotlivých skladatelů 

(odlišné používání pedálu u Bacha a Rachmaninova, přesný rytmus u Bacha, Mozarta, 

zpomalování u Chopina apod.), jsou to však pouze rámcová vodítka (odvozená od 

dobových možností nástrojů, kompozičního stylu), která spíše upozorňují na výrazné 

chyby při interpretaci, než že by poskytovala návod, jak skladby hrát.

To, co pro jednoho z porotců představuje brilantní výkon, může jiný vnímat jako fádní 

či nezdařilé provedení skladby. Kingsbury zjistil, že studentům je častěji přisuzována 

míra talentu ne podle jejich aktuálního výkonu, ale podle toho, u kterého profesora 

studují (Kingsbury, 1988, cit. podle Persson, 2009).

Někteří vynikající klavíristé umí dlouze a velmi detailně mluvit o tom, jak kladou 

jednotlivé prsty na klaviaturu, jak se jejich úhoz liší při „krátkém“ a „dlouhém“ 

staccatu, jak vážou jednotlivé tóny k sobě u Chopinových valčíků a jak zdůrazňují 

jednotlivé hlasy v Bachových fugách. To však přesahuje rámec této práce. Důležité pro 

nás však je, že vynikající klavíristé dokáží rozlišovat velmi jemné nuance při 

zacházení s jednotlivými klávesami a umí si v duchu udělat přesnou představu toho, 

jaký zvuk chtějí z klavíru dostat. A to i přesto, že by se laikům mohlo zdát, že „klavír 

hraje vždycky stejně“. Více se zde nebudeme zabývat ani konkrétnějším hudebním 

rozborem skladeb a různých způsobů jejich provedení. 

Na první pohled se může zdát, že názor, že výraz je jednotný, je v rozporu 

s existujícími rozdíly v interpretaci mezi jednotlivými hudebníky. Hudebníci se mezi 

sebou ani tak neliší v používání výrazových prostředků, ale v jejich 

distribuci/rozložení a intenzitě. Jeden hudebník může dosáhnout jemnými změnami 

v dynamice toho, čeho jiný dosáhne změnami v tempu. Tyto změny mezi jednotlivými 

hudebníky, nebo také u stejného hudebníka v různém čase, mohou být 

charakterizovány jako stylové odlišnosti v interpretaci, (Sloboda, 2005).
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4.2.4 Rozdíl mezi sólovým klavíristou a hráčem v orchestru

Již na začátku této práce jsem uvedla, že se zaměřím výhradně na nadané hudebníky, 

kteří hrají na klavír. I když se na první pohled může zdát, že interpretační hudební 

nadání je společné pro všechny nástroje, jsou zde další aspekty, které si běžně 

neuvědomujeme, ale které mohou při vlastní hře na hudební nástroj hrát podstatnou 

roli.

Klavírista, jako jediný z hudebníků, nikdy nehraje na svůj vlastní nástroj. Vždy je 

závislý na nástroji, který je k dispozici. Je zřejmé, že jednotlivé klavíry se mezi sebou

značně liší v mnoha aspektech – stáří nástroje, ladění, úhoz, barva tónu apod. 

Klavírista se tedy s každým nástrojem musí „znovu seznámit“, zjistit jeho možnosti i 

případné nedostatky. Nikdy tak, i při stejném způsobu hry, nevytvoří na nástroji stejné

tóny, dynamiku, na rozdíl např. od houslisty, který svůj nástroj důvěrně zná a je s ním 

již po řadu let „sžitý“.

Při běžných koncertech (pokud se nejedná o čtyřruční hru, hru na dva klavíry či 

s orchestrem) je klavírista na pódiu sám, navíc bokem k publiku. Oční kontakt je tedy 

minimální a klavírista nemůže během koncertu sledovat reakce publika. Protože je na 

pódiu sám, je také jediným bodem zájmu publika a nemůže se „schovat“ v orchestru. 

Všechna tréma, obavy i zodpovědnost za výsledek tedy zůstávají pouze na jednom 

sólistovi, který konečný úspěch či neúspěch „ponese“ sám.

A v neposlední řadě se také od klavíristy očekává, že bude celý program hrát zpaměti, 

což mnohonásobně zvyšuje nároky na jeho hudební práci a výkon.
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4.3 Osobnostní faktory

4.3.1 Osobnostní charakteristiky nadaného

Stávají se jedinci hudebníky proto, že k tomu mají vhodné osobnostní 

charakteristiky
11

, nebo je to proces rozvoje požadovaných hudební dovedností a 

schopností, dlouhodobé věnování se hudbě, co formuje osobnost hudebníka? Ještě 

bude potřeba udělat hodně primárních výzkumů, abychom si na tuto otázku mohli 

spolehlivě odpovědět, neboť z dostupné literatury to dosud zřejmé není. I když má 

výzkum hudebního nadání více než stoletou tradici, ví se poměrně velmi málo o tom, 

co formuje osobnosti vynikajících hudebníků. H. G. Bastian se dotazoval hudebně 

nadaných studentů, co považují za nejdůležitější pro úspěch. Nejčastěji uváděli 

schopnost koncentrace (70 %), cílevědomost (67 %) a více než polovina z nich také 

pravidelné cvičení (56 %), (Bastian, 1989).

Graf 6 – Posouzení hudebního úspěchu podle osobnostních rysů a aktivit (Bastian, 1989, s. 283).
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„Jistě, talent je to nejdůležitější. Bez toho nejde nic! Ale s talentem se 
člověk dostane jen do určitého bodu. To poslední bude vždycky chybět, 
když se k tomu přidá málo dřiny a píle... Hodně cvičení, zakousnutí se 
do toho, sebevědomí a víra v sebe a také schopnost unést neúspěchy. Ty
přicházejí stále znovu, každý má své krize a neúspěch“, (Bastian, 1989, 
s. 284).

Z řady dalších osobnostních charakteristik byla zkoumána také introvertnost / 

extravertnost hudebníků. Zatímco britské studie uvádějí jako výrazný rys hudebníků 

introverzi, americké studie nacházejí u hudebníků extraverzi – 54 %. Protichůdnost 

těchto tendencí je vysvětlována nejednotnými nástroji měření a kulturními odlišnostmi 

(Gembris, 2002). Ke spíše introvertnímu chování hudebníků se přiklání také H. G. 

Bastian (1991). Introvertnost a určitá izolace, která je dána mj. mnoha hodinami 

soustředěného cvičení, je na druhou stranu vyvažována určitým prvkem 

exhibisionismu, nezbytným pro veřejné koncertování (Woody, 1999).

U hudebníků můžeme často pozorovat značnou citlivost, křehkost a zranitelnost, což 

nemusí být považováno za primárně negativní rys. Hudebníci jsou při svém 

vystupování nutně vystavováni hodnocení posluchačů. Zvýšená citlivost může vést 

k nezdravému sebepojetí a k určité labilitě, na druhou stranu hudebník komunikuje 

prostřednictvím emocí s posluchačem, což od něj vyžaduje značnou empatii a 

porozumění. Někdy se uvádí zvýšená míra úzkostnosti, která ale může být jak daná 

geneticky, tak důsledek obav z hodnocení publika (Woody, 1999).

Hudební nadání a inteligence

Často se mluví o spojitosti hudebního nadání a vysoké inteligence, nebo o pozitivním 

vlivu muzikálnosti na rozvoj inteligence. I když na toto téma byla provedena řada 

výzkumů, závěry z nich jsou nejednotné. Určitá souvislost se zde předpokládá, ale 

nelze vyloučit další interferující vlivy (např. už jen to, že se děti pravidelně věnují 

hudební činnosti, místo toho, aby daný čas trávily pasivně před televizí, jistě má svůj 

význam).
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H. G. Bastian ve svém šestiletém longitudinálním výzkumu sledoval zhruba 170 (130 

+ 40 kontrolní skupina) dětí školního věku (6 – 7 let) a podle výsledků v inteligenčních 

testech je rozřadil do šesti skupin a zjišťoval výsledky hudebních testů, které se mezi 

jednotlivými skupinami lišily. Dospěl k závěru, že zde je jistá lineární souvislost mezi 

muzikálností a inteligencí a že „21 % výsledů v hudebních testech je 

předpověditelných ze znalosti odchylky hodnoty IQ.“ Korelaci mezi výsledky 

hudebních a inteligenčních testů uvádí 12,3 % (Bastian 1989, s. 13). Tyto výsledky je 

třeba interpretovat s nejvyšší opatrností, neboť jsou závislé mj. na použitých testech, 

kulturním prostředí aj. a jejich zevšeobecnění není možné.

Zdá se, že zabývání se hudbou má signifikantní pozitivní vliv na akademické učení a 

zároveň úspěchy nebo neúspěchy zažívané při akademickém učení ovlivňují vývoj 

osobnosti. Je zde souvislost mezi studenty zajímajícími se o hudbu, efektivností učení 

a rozvojem osobnosti (Woody, 1999).

Androgynie 

Ve svém dlouhodobém výzkumu hladiny testosteronu
12

u hudebníků dospěla M. 

Hassler k překvapivým výsledkům. Porovnávala skupinu 120 chlapců a dívek ve věku 

9 – 14 let, jejíž součástí byli nadprůměrně hudebně nadaní jedinci, jedinci se 

schopností komponovat vlastní skladby a kontrolní skupina. Došla k závěru, že 

schopnost komponovat má přímou souvislost s androgynií (současným výskytem 

mužských i ženských osobnostních rysů). „Skladatelé“ měli výrazně nižší hladinu 

testosteronu než „Instrumentalisté“ a „Ne-hudebníci“, „Skladatelky“ měly tuto hladinu 

naopak výrazně vyšší než ostatní skupiny dívek. Jinými slovy, u hudebníků nejsou 

patrné tak velké rozdíly mezi pohlavími, jako u ne-hudebníků. U jedinců se 

skladatelskými schopnosti se pak tyto rozdíly stíhají ještě znatelněji, (Hassler, 1992).
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Hudební představivost 

Hudební představivost hraje při kvalitním zpracování skladby zásadní význam. 

Domnívám se, že právě hudební představivostí se odlišují mezi nadanými hudebníky ti 

nejlepší, protože živá hudební představa díla jim pomáhá vtisknout do interpretované 

skladby emoce, které cítí, a předat je i publiku.

Několikrát jsem byla svědkem toho, že při vystoupení (zvláště na hudebních soutěžích, 

kde je tréma a nervozita obvykle o něco větší než na koncertech, protože „o něco jde“) 

někteří výborní hudebníci pamětně vypadávali zvláště u náročného programu, zatímco 

jiní, při stejně náročném programu, ne a to ani při opakovaných příležitostech. Sami 

pak uváděli, že pamětní výpadky nemají a ani z nich nemají obavy. Když jsme se 

společně snažili přijít na to proč, došli jsme při rozboru jejich cvičebních metod 

k tomu, že si při prvotním učení se skladbě vytvoří základní představu v mysli o tom, 

jaká skladba je, jak je emočně laděná, jakou má barvu apod. a v podstatě si k ní vytvoří 

vlastní příběh, který v průběhu studování stále více zpřesňují. K mnohým částem 

skladby pak mají vytvořené i velmi konkrétní minipříběhy, které jim pomáhají třeba 

k rytmické vyrovnanosti určité části (chůze po schodech, mávání šátkem), nebo 

k silnému emočnímu ladění (loučení milenců, rozjímání v kostele aj.).

Při náročném a dlouhém koncertním programu, kde za sebou hrají několik emočně 

naprosto odlišných skladeb, se před začátkem každé skladby na chvíli zastaví, vžijí se 

do své představy této skladby, která jim je, vzhledem k množství opakování při 

cvičení, důvěrně známá, naladí se na ni a v duchu si zazpívají část počáteční melodie. 

Až poté začnou hrát. U menších dětí, které takto detailně s hudební fantazií pracují, je 

při jejich vystoupeních často slyšet, jak se do své představy ponoří tak hluboce, že si 

melodii před začátkem hry prozpěvují polohlasem, nebo si pomáhají rukama při 

představě hudebního tempa, které bude následovat.
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4.3.2 Motivace

Můžeme rozlišit dva druhy motivace, se kterou přistupujeme k hraní (hudbě). První, 

vnitřní motivace se vyvíjí s intenzivními, příjemnými zážitky spojenými s hudbou 

(smyslové, estetické, emocionální). Tyto zážitky vedou k hluboké osobní oddanosti 

hudbě. Druhá, vnější motivace je zaměřená na úspěch, na dosahování cílů (vítězství na 

soutěžích) více než na hudbu samotnou. U jednotlivce se obvykle vyskytují oba druhy 

motivace. Je však dokázáno, že příliš brzký důraz na úspěchy zpomaluje a tlumí 

vnitřní motivaci. Děti se pak více zabývají tím, co si o jejich vystoupení myslí ostatní, 

než tím, co při hraní cítí a prožívají. Hudba se pak může stát zdrojem úzkosti (Sloboda, 

1993, 2005). Manturzewska považuje vnitřní motivaci hudebníků za jeden ze dvou 

nejdůležitějších faktorů (vedle rodinného prostředí), které mají největší vliv na rozvoj 

jejich hudebního potenciálu (Manturzewska, 1990).

V motivaci hudebníků můžeme rozeznat tři základní motivy – hedonický motiv 

(hledání pozitivních emočních zážitků), sociální motiv (důležitost začlenění do 

skupiny a sounáležitost) a motiv k dosažení úspěchu (Persson, 2009).

4.3.3 Pohlavní rozdíly

„Vědecké výkony žen jsou interpretovány jako výsledky píle, vytrvalosti a 

vyhodnocování. U mužů většinou bývá jako důležitý faktor uváděna inteligence“,

(Subotnik, 1993, cit. podle Landau, 2007, s. 55).

J. Freeman zjistila, že mezi dětmi, které rodiče považují za nadané, existuje v mnoha 

zemích relativně stabilní poměr mezi chlapci a dívkami (2:1). Rodiče (ale i učitelé) se 

k dívkám chovají jinak než k chlapcům. Chlapce více podporují, přehlížejí jejich 

nedostatky, povzbuzují je. Dívky jsou přitom více ovlivňovány sociálními stereotypy, 

než např. „neženskostí“ určitých oblastí (fyzika, matematika) a mají mnohem méně 

vzorů (role models), (Freeman, 2000).

E. Landau během dlouhodobého výzkumu nadaných dětí zaznamenala, že i když se 

mezi nadanými dívkami
13

a chlapci neobjevily žádné podstatné rozdíly, přesto se do 
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speciálního vzdělávacího programu hlásí stále více chlapců než dívek. Má za to, že je 

to dáno názory rodičů, kteří mají sklon od dívek očekávat méně než od chlapců a snaží 

se dívky více chránit (Landau, 2007).

Obecně bychom také mohli říci, že dívky jsou obvykle více přizpůsobivé, snadněji 

akceptují pravidla a stanovené hranice a záleží jim na tom, aby byly pozitivně 

přijímány okolím. V hudbě (stejně jako i v jiných oblastech nadání) jsou stále okruhy 

činností, které jsou tradičně přisuzovány mužům (dirigování, komponování) a i mezi 

sólovými umělci převládají muži. Přitom rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by 

muži byli více hudebně nadaní než ženy. Naopak, když se podíváme do hudebních 

škol či na hudební konzervatoře, najdeme zde více dívek. Příliš neobstojí ani úvahy o 

profesní náročnosti nebo sebeprosazení se (což se často uvádí při porovnávání s muži). 

V operním, sborovém či sólovém zpěvu, kde jsou party psané pro soprán, 

mezzosoprán či alt, což je výlučně ženskou doménou, dosahují ženy mimořádných 

úspěchů i světového věhlasu.

K. A. Ericsson a kol., který zkoumal rozdíly v množství cvičení u více a méně 

úspěšných studentů hudby ve spolupráci s Berlínskou hudební akademií, má ve svém 

výzkumném vzorku (průměrný věk 23,1 let) 70 % žen a pouze 30 % mužů, což 

potvrzuje převahu žen studujících hudbu (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993).

Oproti tomu M. Manturzewska ve svém rozsáhlém výzkumu polských hudebníků-

profesionálů uvádí zastoupení žen 35 % v celkovém souboru, pouze 28,6 % ve 

výběrovém souboru excelentních hudebníků a 17,4 % v kontrolní skupině. Tyto 

rozdíly nevysvětluje nedostatkem nadání u žen, ale spíše odlišnou vnitřní i vnější 

motivací (Manturzewska, 1990).
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
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5 DESIGN VÝZKUMU

Hudební nadání je jen velmi obtížně uchopitelný pojem. Není snadné ho najít, „měřit“, 

porovnávat a ani neexistují jednoznačné způsoby, jak jej s jistotou úspěšně rozvíjet. 

Každý z nadaných hudebníků prochází odlišným vývojem, některý rychleji, jiný 

pomaleji, nebo se „zasekne“ v půli cesty. Zažitá představa o mimořádně hudebně 

nadaných dětech je, že vyrůstají v rodinách profesionálních hudebníků, hudbě se 

věnují od dětství a přesně ví, že jejich budoucí rolí je sólové koncertování. Aby 

dosáhly úspěchu, obětují úplně vše, nezajímá je v podstatě nic jiného, než hodiny 

strávené u klavíru.

V teoretické části této práce jsem se zaměřila na jednotlivé aspekty mimořádného 

hudebního nadání. Zajímala mě především otázka, co ovlivňuje rozvoj hudebního 

nadání a jaké jsou hlavní charakteristiky hudebně nadaných studentů. Pro empirickou 

část svého výzkumu jsem zvolila jako hlavní nástroj kvalitativní metodu, neboť mi

umožní nejlépe sledovat a popsat individuální odlišnosti nadaných. Kvalitativní 

metoda nechává prostor pro osobnostní zvláštnosti studentů a v jejich osobním i 

hudebním rozvoji mohou akcentovat to, co sami považují za důležité, rozhodující.

Nejsou potřeba předem připravené kategorie, do nichž bych měla studenty zařazovat.

„Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva. Výzkumník 

vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení výzkumných 

otázek, provádí deduktivní i induktivní závěry. Seznamuje se s novými lidmi a pracuje 

přímo v terénu, kde se něco děje. Sběr dat a jejich analýza v kvalitativním výzkumu 

probíhají v delším časovém intervalu, výzkumný proces má longitudinální charakter. 

Výzkumník vybírá na základě svých úvah místa pozorování nebo jedince, které dále 

sleduje v různých časových okamžicích“, (Hendl, 2008, s. 48).

Z možností kvalitativního přístupu jsem zvolila formu případové studie, která 

podrobně zkoumá jeden nebo několik málo případů. „Zatímco ve statistickém šetření 

shromažďujeme relativně omezené množství dat od mnoha jedinců (nebo případů), 

v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců. 
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V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich 

celistvosti“, (Hendl, 2008, s. 102).

Důležitá pro mě byla práce se studenty v jejich přirozeném prostředí, tedy nejen při 

veřejných koncertech, klavírních soutěžích, ale také při samostatné práci při cvičení 

nebo na hodině s jejich učiteli.

Práce na projektu probíhala ve dvou částech. V první, přípravné fázi jsem se 

neformálně seznamovala se širším okruhem hudebně nadaných studentů, sledovala 

jejich hru, přístup k hudbě, mluvila s jejich učiteli, případně rodiči. V druhé fázi jsem 

detailně pracovala se šesti z nich.
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5.1 Zvolené metody

Hlavními metodami tohoto projektu byly semi-strukturované rozhovory se studenty, 

pozorování a analýza produktů – v našem případě interpretovaných děl při jejich 

cvičení a koncertním nebo soutěžním vystoupení, volné rozhovory s učiteli.

Takto získané informace jsem ještě doplnila polo-projektivními metodami – osou 

života, osou hudebního vývoje, koláčem radostí/starostí a také Dotazníkem pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině a osobnostním inventářem NEO-PI-R.

5.1.1 Semi-strukturované rozhovory 

Semi-strukturované rozhovory se studenty jsem zaměřila na několik základních oblastí 

– na jejich rodinu, dětství a rodinnou atmosféru, dále na jejich vstup do školy, školní 

výsledky a přátele. Další části byly věnovány jejich prvnímu seznámení s hudbou, 

hudebními začátky a rozvoji jejich hudebních zkušeností (co je nejvíce ovlivnilo, zda 

měli nějaké krize apod.), jejich osobním charakteristikám, vztahům s učiteli hudby 

(kolik jich měli, jaké, proč je měnili, co je který z nich naučil apod.). O hudebních 

tématech (jak hudbu prožívají, jak se učí nové skladby, jak cvičí, jak vnímají klavírní 

soutěže, koncerty aj.) jsme společně diskutovali během několika posledních rozhovorů.

Volné rozhovory s učiteli byly zaměřeny na hudební rozvoj žáků, na jejich hudební 

schopnosti, prožívání trémy před veřejnými vystoupeními, na specifika jejich hudební 

práce. Tyto rozhovory obvykle probíhaly ve škole, na soutěžích a koncertech.

Kladla jsem velký důraz na to, aby pokládané otázky byly otevřené a neomezovaly 

možnosti odpovědí účastníků, ani jim nepředkládaly mé vlastní názory a 

neovlivňovaly tak průběh rozhovoru. Často jsem nechávala studenty vyprávět jejich 

vlastní příběhy a zážitky, které se týkaly probíraného tématu, a mohli jej dobře 

ilustrovat. Otázky semi-strukturovaného rozhovor byly flexibilně doplňovány 

neformálními otázkami podle toho, co si vyžádala konkrétní situace, aby podpořily 

bezprostřednost daného okamžiku. Semi-strukturované rozhovory mi umožnily
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značnou flexibilitu při získávání dat a mohla jsem se tak přizpůsobit široké variabilitě

studentů, jejich cestě hudebního rozvoje a jejich vnímání hudby.

Základní struktura rozhovorů:

1. Dětství

1.1. Základní biografické údaje

1.2. Rodiče, jejich věk, vzdělání, zaměstnání, vztahy, zájmy

1.3. Sourozenci, jejich věk, počet, vztahy, vzdělání, zaměstnání, 

zájmy

1.4. Rodinná historie (příběhy z dětství)

1.5. Výchovný styl rodičů

2. Škola

2.1. Začátek školy

2.2. Prospěch, oblíbené předměty, příprava

2.3. Vrstevníci, vztahy mezi nimi, atmosféra ve třídě

2.4. Prázdniny

3. Hudební začátky

3.1. První kontakt s hudbou, rané hudební zážitky

3.2. Rodinná tradice

3.3. Volba nástroje, hra na další hudební nástroje

3.4. Rozhodnutí věnovat se hudbě

3.5. Hudební krize, pochybnosti o správnosti volby

4. Osobnost nadaného

4.1. Co nejraději dělám

4.2. Co nejlépe umím

4.3. Jak by mě popsali moji kamarádi, rodiče

4.4. S čím mám nejvíce starostí

4.5. Přátelské vztahy a vztahy s vrstevníky
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4.6. Představy o budoucnosti

4.7. Sny a cíle

5. Učitelé

5.1. Můj první učitel

5.2. Hledání učitelů a jejich vyučovací styl

5.3. Přednosti a stinné stránky mých učitelů

5.4. Co mě naučili / Jak přispěli k mému hudebnímu rozvoji

5.5. Jak probíhají hodiny klavíru

6. Hudba

6.1. Proces nastudování nové skladby

6.2. Cvičení (kdy, jak dlouho, často, jak apod.)

6.3. Co mi dává sílu cvičit

6.4. Krize při hraní a jejich překonání

6.5. Co ovlivňuje můj hudební rozvoj (pozitivně, negativně)

6.6. Hudební vzory

6.7. Hodnocení vlastních hudebních schopností

6.8. Role hudby v mém životě

7. Soutěže / koncerty

7.1. Jak se připravuji na soutěže / koncerty

7.2. Jak vnímám atmosféru na soutěžích / koncertech

7.3. Tréma a její překonávání

7.4. Úspěchy / neúspěchy

7.5. Vliv štěstí

8. (Vlastní tvorba)

8.1. Začátek vlastní tvorby

8.2. Jakým způsobem komponuji

8.3. Zrození inspirace

8.4. Interpretace vlastních skladeb
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5.1.2 Pozorování

Pozorování studentů na soutěžích, koncertech, při cvičení a při hodinách jsem zvolila 

proto, abych mohla fenomén hudebního nadání zkoumat v přirozeném prostředí a 

zároveň mi to umožnilo opakovaně vidět bezprostřední chování studentů a učitelů 

v různých situacích. Průběžně jsem si dělala krátké poznámky, všímala jsem si 

především projevů trémy, soustředěnosti přímo před vystoupením, reakcí po výkonu a 

poskytování podpory od rodičů nebo učitelů. K některým okamžikům jsme se se 

studenty vraceli během následných rozhovorů.

5.1.3 Polo-projektivní metody

Z polo-projektivních metod jsem v rámci výzkumu použila Koláč radostí, Koláč 

starostí a Osu života a hudebního vývoje, na kterou studenti zachycovali důležité 

životní okamžiky (pozitivní x negativní), které měly vliv na jejich další vývoj. Tyto 

doplňkové metody sloužily jako úvod do nového tématu při rozhovorech a vytvářely 

přirozený prostor k diskuzím.

5.1.4 Dotazníky

NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004).

NEO osobnostní inventář (NEO Personality Inventory) vychází z pětifaktorového 

modelu osobnosti a umožňuje vytvořit podrobný profil dotazovaného. Zjišťuje 

hodnoty (míru) pěti základních dimenzí osobnosti:

 Neuroticismus (N)

 Extraverze (E)

 Otevřenost vůči zkušenosti (O)

 Přívětivost (P)
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 Svědomitost (S)

Neurotismus zjišťuje individuální rozdíly v emoční stabilitě – labilitě, extraverze

ukazuje míru společenskosti, otevřenosti či uzavřenosti. Škála Otevřenost vůči 

zkušenosti se zaměřuje na estetické podněty a prožívání, ale také na fantazii a 

zvídavost jedince. Přívětivost se soustředí na interpersonální chování (altruismus, 

důvěra k ostatním), na upřednostňování spolupráce či spíše soutěžení. Svědomitost

mapuje vztah k práci (plnění povinností), cílevědomé chování jedince, jeho pevnou 

vůli a pořádkumilovnost.

Každá z 5 výše uvedených dimenzí je charakterizována ještě 6 subškálami (celkem 

30), celý inventář obsahuje 240 položek (48 pro každou škálu). Respondentovi jsou 

předkládána tvrzení, u nichž posuzuje míru, do jaké jej tyto výroky charakterizují

(vůbec nevystihuje – spíše nevystihuje – neutrální – spíše vystihuje – úplně vystihuje). 

Své odpovědi zaznamenává do samostatného záznamového archu. Jsou dostupné dvě 

formy tohoto inventáře – sebeposouzení (S), posouzení jiným člověkem (J). 

Vyhodnocené získaného profilu je prováděno samostatně pro ženy a muže a jsou 

vymezeny dvě věkové kategorie: 14 – 21 let (S1) a 22 – 83 let (S2). Získané hodnoty 

jsou rozloženy podle výskytu v populaci do pěti pásem: velmi nízký – nízký – střední 

– vysoký – velmi vysoký. Hrubé skóry je možné snadno převést na T skóry a 

percentily. Inventář je určen pro jedince ve věku 14 – 83 let, doba jeho administrace je 

přibližně 30 – 45 minut, je možné jej zadávat skupinově i individuálně.

Inventář NEO-PI-R vyplňovali účastníci výzkumu samostatně doma, aby se na něj 

mohli vzhledem k jeho časové náročnosti plně soustředit a věnovat se mu v čase, který 

jim vyhovuje. 

Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994).

Tento dotazník vymezuje základní výchovné styly (Model devíti polí způsobu výchovy 

v rodině) na základě spolupůsobení dvou dimenzí – na emočním vztahu a výchovném 

řízení.  Emoční vztah představuje rodinné citové vztahy, míru rodičovské lásky, 

vyjadřování pozitivního nebo negativního vztahu k dítěti, případně ambivalence a 
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rezervovanosti. Projevuje se na škále: záporný – záporně-kladný – kladný – extrémně 

kladný. Výchovné řízení se zaměřuje na míru volnosti (způsob kontroly dítěte) ve 

výchově a požadavky kladené na dítě (míra a množství úkolů a nároků kladených na 

dítě). Projevuje se na škále: silné – střední – slabé – rozporné. Kombinací těchto 

aspektů získáme devět základních výchovných stylů. Respondent odpovídá na 40 

otázek, které se týkají způsobu výchovy v rodině a to samostatně pro otce a pro matku. 

Toto rozdělení umožňuje reflektovat odlišnosti ve stylu výchovy rodičů a v případě 

nesouladu výchovných stylů poukazuje na potenciální rozpory v rodině. Dotazník je 

určen jedincům ve věku 13 – 20 let, administruje se formou tužka papír a je možné jej 

zadávat skupinově i individuálně.

V tomto výzkumu navazovalo vyplňování dotazníku na rozhovory o rodině a dětství, 

k výsledkům dotazníků jsme se ještě vraceli při dalším rozhovoru.
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5.2 Výzkumný vzorek

Mimořádné hudební nadání je možné chápat z mnoha úhlů pohledů, jako dirigentské, 

skladatelské, interpretační, posluchačské či teoretické schopnosti, přičemž každé z nich 

se projevují jinak a vyžadují odlišené předpoklady nadaného. Abychom co nejvíce 

zúžila zkoumanou oblast, dosáhla jasné představy o specifičnosti zvoleného druhu 

hudebního nadání a mohla tak lépe porovnávat vybrané jedince, omezila jsem svůj 

výzkum pouze na tyto hudebníky:

 věnují se „klasické“ hudbě v evropském stylu

 mají (primárně) interpretační nadání

 hrají na klavír

Vyloučila jsem tedy nejen dirigování, skladbu, zpěv, populární hudbu (i když i zde 

můžeme bezpochyby najít talentované jedince), ale v druhé fázi výzkumu také další 

hudební nástroje, kromě klavíru. Ze zkušenosti se totiž ukázalo, že rozdíly při hře na 

jednotlivé nástroje mohou být značné a některé nástroje ze své vlastní podstaty 

akcentují jiné předpoklady a schopnosti než ostatní.

Další kritéria výběru byla:

 věk v období dospívání, resp. období adolescence (15 – 22 let)

 studium hudebně zaměřené střední školy

 délka hry na klavír 10 – 15 let 

 získání alespoň jedné ceny Absolutního vítěze (nebo speciální ceny za 

mimořádné provedení díla určitého hudebního skladatele) na klavírní soutěži 

během posledních 3 let

 koncertní zkušenost nejen se sólovým programem, ale také v komorních 

úvarech (trio, kvartet) a s orchestrem
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Období dospívání jsem zvolila záměrně, neboť se domnívám, že v tomto věku jsou 

mladí hudebníci schopni introspekce a dokáží lépe verbalizovat své názory a pocity, 

než mladší děti. Abych se vyhnula bouřlivému období změn, kterými jedinec prochází 

během puberty, a pro které je charakteristická značná proměnlivost názorů, zúžila jsem 

věkové rozmezí účastníků výzkumu na období adolescence (15 – 22 let). 

Horní věkové omezení souvisí s dalším kritériem výběru a to se studiem hudebně 

zaměřené střední školy. Mým záměrem bylo zahrnout do výzkumu ty studenty, kteří 

už částečně diferencovali své profesní zájmy tím, že studují hudební SŠ, ale zároveň se 

ještě rozhodují, zda se hudbou budou zabývat i v rámci vysokoškolského studia, nebo 

zda se budou orientovat jiným směrem.

Délku hry na klavír v rozmezí 10 – 15 let jsem stanovila na základě tzv. pravidla deseti 

let (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993), tedy 10 let cvičení jako hranici pro

dosažení určitého stupně mistrovství. Horní hranice je stanovena proto, že se v rámci 

této práce nevěnuji profesionálním hudebníkům, kteří si již jednoznačně zvolili svoje 

profesní směřování.

Míra hudebního talentu, rozlišení toho, kde je „více“ či „méně“ nadaný, se určuje 

velmi obtížně a je do značné míry subjektivní. Kritérium úspěchu na klavírních 

soutěžích jsem proto zúžila ještě tak, že každý účastník výzkumu získal alespoň jedno 

ocenění Absolutního vítěze, nebo speciální cenu poroty za mimořádné provedení díla 

určitého hudebního skladatele. První místa jsou v soutěžích udělována v rámci různých 

kategorií a je jich uděleno několik, ale cena Absolutního vítěze (nebo speciální cena) je 

udělena jen jedna pro daný ročník soutěže a přestavuje výjimečné ocenění hudebního 

výkonu.

Jako další kritériu jsem stanovila široké rozpětí koncertních klavírních zkušeností, tedy 

ne pouze sólovou, případně čtyřruční hru, neboť hra v komorních útvarech a zvláště 

pak s orchestrem, klade na klavíristu zvýšené nároky.

Vlastní výzkumný vzorek tvoří šest mladých hudebníků z různých škol, různého věku 

(v rozmezí 16 – 22 let) i pohlaví (3 ženy, 3 muži). Se všemi účastníky jsem se 

seznámila až během svého výzkumu a nepojí nás dřívější přátelské vztahy, což 

považuji za důležité pro zvýšenou míru objektivnosti v průběhu celého výzkumu.
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Většina z nich v tuto chvíli studuje hudbu v Praze, případně ve studiu pokračuje 

v zahraničí na stipendijních pobytech. Všichni studenti s účastí na výzkumu souhlasili.
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5.3 Postup

Po obecnějším seznámení s 26 mladými hudebníky na koncertech a soutěžích jsem 

oslovila 6 z nich, kteří splňovali výše popsaná kritéria. Popsala jim svůj výzkumný 

záměr a požádala je o spolupráci. Vše jsem předem konzultovala také s jejich učiteli.

Během následujícího roku jsem se s nimi průběžně setkávala a trávila hodně času 

společnými, neformálními i formálnějšími rozhovory. O výše uvedených tematických 

oblastech jsem s každým účastníkem diskutovala během 4 – 5 setkání, každé z nich 

trvalo od 1,5 do 2 hodin. Během rozhovorů jsem si dělala orientační poznámky a 

zároveň jsem je nahrávala, abych se mohla plně soustředit na verbální i neverbální 

projev studenta. Navštěvovala jsem jejich koncerty/soutěže, mluvila jsem s jejich 

učiteli, účastnila jsem se jejich klavírních hodin (2 – 3 setkání) i samostatného cvičení

(1 setkání), abych mohla co nejlépe pochopit jedinečnost jejich talentu a proniknout do 

problematiky hudebního nadání v co nejpřirozenějších podmínkách).

Na začátku každého rozhovoru jsme mluvili o tom, co se od minulého setkání změnilo, 

jaké nové důležité události se odehrály. Poté jsem plynule navázala obecnějšími 

otázkami z dotazované části, abych navodila (opětovně) důvěru a zbavila respondenta 

případného ostychu. Postupně jsme přešli k osobnějším otázkám zaměřeným na jejich 

pocity a prožívání. Rozhovor jsme ukončovali krátkým shrnutím, případným 

ujasněním některých údajů a neformálním rozloučením. Všechny rozhovory byly 

vedeny osobně.
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH ANALÝZA

6.1 Úvodní poznámky ke kazuistikám

S ohledem na relativně malý počet hudebně nadaných jedinců, kteří jsou v České 

republice (a jejich výskyt obecně), a na omezený počet škol, které umožňují 

pokročilejší hudební vzdělání, jsem změnila jména a zevšeobecnila některé osobní 

údaje účastníků výzkumu, abych ochránila jejich identitu, neboť jejich rozpoznání by 

bylo příliš snadné. Ze stejného důvodu záměrně neuvádím přesné názvy škol, získaná 

hudební ocenění, ani jména či působiště jejich učitelů.

Všichni účastníci výzkumu o sobě hovořili velmi otevřeně a to i o osobních a 

intimních tématech. Jejich důvěry si velmi vážím a důrazně žádám všechny případné 

čtenáře o naprosté zachování mlčenlivosti o všech následujících skutečnostech, neboť 

by mohlo dojít k poškození účastníků výzkumu a to by mohlo ovlivnit i jejich další 

soukromý a profesní vývoj.

6.2 Kazuistiky

Struktura zpracovaných kazuistik se odvíjí od struktury rozhovorů. Její základní části 

tedy jsou – Rodina, Škola, Hudba, Osobní charakteristiky. Kazuistiky jsou doplňovány 

částmi rozhovorů pro přesnější ilustraci názorů, postřehů a úvah nadaných. Na závěr 

každé kazuistiky je její stručné shrnutí. V textu používám označení pro učitele hudby 

pro zjednodušení tak, jak je vnímají studenti – „učitel/ka“ = vyučující v hudebce 

(ZUŠ), „profesor/ka“ = středoškolský nebo vysokoškolský pedagog.
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6.2.1 Kazuistika číslo 1 – Iva

Iva

Věk: 16 let

Místo narození: Morava

Místo bydliště: malá vesnice na Moravě

Délka hry na klavír: 10 let

Nahrávky na CD: č. 1, 2, 3

Rodina

Matka (SŠ, 42 let), vystudovala pedagogickou školu, pracovala ve školce jako 

učitelka. Po návratu z mateřské dovolené (1996) spolu s manželem založili vlastní 

obchod v místě bydliště, o který se od té doby starají. V dětství hrála jeden rok na 

klavír, hudbě se aktivně nevěnuje.

Otec (SŠ, 49 let), vystudoval průmyslovou školu, pracoval jako vrchní mistr na stavbě, 

od roku 1996 vlastní spolu se svojí ženou malý obchod se smíšeným zbožím. Je 

amatérský hudebník, rád zpívá, vedl malou místní dechovku, hraje na bas-křídlovku 

(malou tubu).

Bratr 1 (SOU, 22 let), vystudoval elektroniku, pracuje jako elektrotechnik v malé 

firmě v místě bydliště. Hrál jeden rok na klavír u soukromého učitele.

Bratr 2 (SŠ, 19 let), vystudoval seřizování CMC strojů, pracuje v místě bydliště jako 

programátor. Hrál jeden rok na klavír u soukromého učitele.

Iva vyrůstala v rodině se dvěma staršími bratry. Relativně brzy po narození zakládali 

rodiče svůj obchod, kde trávili hodně času, proto ji v dětství často vychovávala 

babička (prarodiče), která bydlela ve vedlejším domě. Společný vztah rodičů Iva 
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popisuje jako pěkný, i když připouští, že vzhledem k tomu, že jsou spolu v podstatě 

pořád (v obchodě i ve volném čase), tak je to někdy náročné, ale napjatá atmosféra 

doma nikdy netrvá dlouho. Kromě obchodu nemají rodiče žádné zvláštní zájmy. 

Matka, když byla mladší, vedla národopisný soubor, ale dnes už nic zvláštního nedělá. 

Svůj vztah s rodiči popisuje jako velmi pěkný (zvláště s matkou), nikdy neměly žádné 

velké rozepře nebo konflikty. Výchovu rodičů vnímá jako velmi volnou, ale neměla 

potřebu toho zneužívat. I když se jim nesvěřuje úplně se vším (se vztahy), ví, že za 

nimi kdykoli může přijít, i kdyby se stalo něco špatného, že jí pomohou, neodsoudí ji a 

budou pro ni mít pochopení, což považuje za zvláště důležité.

„Taky jsem měla pubertu a byla jsem takové trochu drzá, ale 
hodně se to změnilo, když jsem šla do Prahy, jsem tu už druhým 
rokem. (...) První týden jsem byla nadšená, že už nejsem doma, 
ale přešlo mě to. Teď už se na ně vždycky hrozně těším, když 
přijedu.“

„Naši mě nikdy nestresovali třeba kvůli známkám nebo kvůli 
klavíru. Když jsem někdy dostala ve škole pětku, tak ostatní 
dostali třeba výprask, ale mě doma ještě utěšovali, že se to dá 
napravit.“

Iva zmiňuje, že měla v rodině trochu privilegované postavení „benjamínka“. Dřív 

kvůli tomu měla se sourozenci drobné rozbroje a pošťuchování, starší bratři na ni 

žárlili, neboť jí rodiče věnovali více času a pozornosti (dojíždění na koncerty a 

soutěže, za učiteli), ale postupně se to vyrovnalo a bratři ji vnímají spíše jako „malou 

sestru“, kterou chrání. Všichni stále bydlí ve společné domácnosti.

S informacemi o rodinné atmosféře, které jsem získala při rozhovorech s Ivou, 

korespondují také výsledky Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & 

Boschek, 1994). Ukazují shodu ve výchovném stylu matky i otce, oba mají k Ivě 

kladný emoční vztah, jejich řízení je slabé a jejich celková výchova je laskavá, bez 

kladení větších požadavků a stanovování hranic (výchovný styl č. 6).
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Škola

Do školy šla Iva až od 7 let, narodila se na podzim, v dětství byla více nemocná, a tak 

lékařka rodičům doporučila odklad začátku školy. I přesto, že Iva kvůli časté účasti na 

klavírních soutěžích hodně chyběla, v sedmé třídě se rodiče s vedením školy domluvili 

na jejím přestupu do vyššího ročníku, mj. s ohledem na to, že už věděla, že se chce 

dále věnovat hudbě, a že měla velmi dobré známky. O prázdninách udělala rozdílové 

zkoušky ze všech předmětů a v září nastoupila do 9. třídy. Z počátku ji sice někteří 

spolužáci vnímali jako „tu šprtku“, ale protože hodně z nich už znala, rychle se 

spřátelili a neměla v kolektivu žádné potíže. 

„Strašně mě to pak štvalo [posunutí začátku školy]. On ten 
jeden rok sice není moc, ale u těch děcek je to pak znát. (...) 
Stejně jsem víc chodila za těmi staršími a pořád jsem naše 
přesvědčovala, aby mě posunuli do další třídy. (...) Postupně 
jsem to našim začala úplně vyčítat, proč mě dávali o ten rok níž, 
že už chci být taky veliká.“

Na ZŠ Ivu bavila asi nejvíce matematika, nejméně kupodivu hudební výchova. 

Vypráví o tom, že učitelka HV neměla u žáků žádný respekt, nezvládala je, a proto 

často využívala Ivu, aby „jim něco hrála, když chodí do té hudebky“.

„Ona si snad myslela, že mám nějaký pětihodinový repertoár 
nebo co. Každou hodinu chtěla, abych zahrála něco nového (...). 
Měla jsem z toho vždycky vyloženě nervy, tak jsem trávila hodně 
času tím, že jsem odposlouchával nějaké populární písničky 
nebo melodie z filmů, abych jim to mohla hrát. Bach je taky 
pořád nebavil, nebo když jsem hrála to samé, tak jsem se učila 
nové a nové písničky. (...) No prostě jsem je nechtěla zklamat.“

Hudba

V dětství doma na klavír aktivně nikdo nehrál, Iva si spíš zpívala s rodiči nebo 

babičkou, případně si sama brnkala na zděděný klavír. Později přihlásili rodiče na 

klavír všechny sourozence současně, aby měli „nějakou činnost a neseděli po škole u 

TV“. Všichni chodili k jednomu nepříliš dobrému soukromému učiteli (neměl 
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vystudovanou konzervatoř, na hodinách se hrálo na klávesy, ne na klavír). Bratry to 

hraní nijak nezaujalo a dost to zanedbávali (zapomínali chodit na koncerty, přehrávky 

apod.) Po roce je rodiče odhlásili.

„Všichni jsme měli hodinu vždycky ve čtvrtek, takže ve středu 
byla pořádná rvačka o klavír, protože celý týden jsme na to 
pochopitelně ani nesáhli. A najedou, ty vole, zítra máme hodinu, 
a už to jelo...“

Iva u hudby zůstala, bavilo ji to a začala dojíždět do nejbližší hudební školy (ZUŠ). 

Tomu předcházelo „vstupní přezkoušení“, na kterém měla Iva zahrát, co umí. Učitelé 

z toho nijak nadšení nebyli, ale protože přijímali všechny přihlášené žáky, vzali na 

hodiny klavíru i ji. Pravidelně navštěvovala hodiny u své učitelky, která se jí hodně

věnovala, dávala jí zdarma hodiny navíc a měly spolu blízký vztah. Po čase šla tato 

učitelka na mateřskou dovolenou a předala Ivu své kolegyni, která byla považovaná za 

velmi dobrou učitelku. Byla na své studenty velmi vázaná, měla hodně šikovných žáků 

a věnovala jim spoustu svého volného času. Po čase dávala Ivě pravidelně 2 – 3 hodiny 

týdně navíc, někdy až dlouho do večera.

„Byla jsem ještě relativně malá a neuměla jsem to pochopit. 
Pořád jsem se ptala, proč tady musím být, tak se mi to mamka 
snažila vysvětlit, že je paní učitelka hodná a dává mi to ze svého 
volného času. (...) Ona neměla děti a asi si myslela, že mám 
talent. No, řekla bych, že na mě byla až tak trochu jako 
fixovaná, ale já jsem jí měla strašně ráda. Ona má takovou 
povahu, ona by pro své děti [žáky] udělala všechno. (...) Měla 
ještě jednoho takového kluka, kterému se hrozně moc věnovala, 
ale oni jí pak udělali nějaký podraz, začali s ním jezdit do Prahy 
za nějakým profesorem a na ní se vykašlali. Jeho rodiče byli 
hrozně ambiciózní a pořád z něj chtěli mít hvězdu. To jí tehdy 
dost zlomilo.“ 

Kolem 12 let měla Iva krizi, kdy chtěla s hraním přestat. V tuto dobu ji hodně 

podpořili rodiče a právě její učitelka, která jí často hlásila na klavírní soutěže, aby před 

sebou měla krátkodobé cíle, mohla se připravovat na konkrétní soutěže a naučila se

veřejně vystupovat. Po překonání krize se Iva začala připravovat na přijímací zkoušky 

na střední hudební školu, jezdila se svojí učitelkou na konzultace k několika různým 
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profesorům. Celkově k této učitelce chodila 5 let, poté přestoupila na SŠ do Prahy.

Svůj vztah k první učitelce vnímá jako velmi přátelský, jezdila k ní někdy i na 

prázdniny, přátelila se s ní její matka. Vztah k druhé učitelce považuje za ještě bližší. 

Trávily spolu hodně času při cvičení, na soutěžích. Byla v pubertě a měla možnost se jí 

svěřovat se svými starostmi.

„Měla jsem taky záseky, kdy jsem si říkala, ne, mě to nebaví, 
takový ten krizový věk 12 – 13 let, ale naštěstí mě rodiče 
dokopali k tomu, že mám vydržet. Kdyby to bylo jen na mně, tak 
už teď nehraju, ale myslím, že by mě to moc mrzelo.“

Kromě klavíru se Iva chvíli (půl roku) věnovala zpěvu, ale to spíše příležitostně na 

regionálních slavnostech, které pořádají v místě bydliště. Další výraznější zájmy 

nezmiňuje, ráda tráví volný čas s přáteli povídáním.

Na svoje první setkání s profesorkou vzpomíná se značným respektem.

„Byla jsem z ní [profesorky, budoucí vyučující na SŠ] hrozně 
nadšená, protože jsem ji znala ze soutěží. Ona byla takové 
hodně přísná, ale vždycky když jsem měla úspěch, tak mi přišla 
upřímně pogratulovat. No a teď jsem jí měla hrát (...), tak to 
jsem byla docela vyklepaná. Když jsem si u ní ve třídě sedla ke 
klavíru, uvědomila jsem si, že jsem si doma neostříhala nehty a 
děsně to klapalo. Jee, já jsem si připadala trapně.“

Na své současné profesorce nejvíce oceňuje její profesionalitu a znalosti, které v hudbě 

má. S přechodem na SŠ se výrazně změnil její styl cvičení na klavír. Zatímco dříve 

byla vždy zvyklá se svými učiteli vše vycvičovat do posledního detailu (v pomalém, 

rychlém tempu, v tečkovaném rytmu apod.), nyní musí pracovat více samostatně. 

Profesorka ji nechá skladbu zahrát, projde s ní problematické pasáže, ale dále musí 

pracovat samostatně.

„Dřív jsem byla taková nesamostatná, všechno za mě zařizovala 
[učitelka], bylo to pohodlné a nemusela jsem se o nic starat. (...) 
Jsem taky dost líná, a když jsem věděla, že to budeme vycvičovat 
na hodině, tak jsem nijak moc nehrála, protože ona nade mnou 
vždycky stála a trpělivě mi to vysvětlovala. To teď už rozhodně 
nehrozí...“
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Na začátku klavírní výuky Iva skoro necvičila, stačilo jí to, co dělala na hodinách. 

Postupně začala cvičit asi hodinu denně (od 9 let). Paradoxně více cvičila, když 

prožívala svoji hudební krizi (12 – 13 let), což vysvětluje tím, že měla před sebou 

zrovna hodně naplánovaných soutěží, tak se na ně prostě připravovala. Nejvíce cvičila 

před přijímacími zkouškami na SŠ (2,5 – 3 hodiny denně). V současné době to je jak 

kdy, v průměru asi 1,5 hodiny denně, před soutěžemi 3 hodiny. O prázdninách Iva na 

klavír necvičila, jen když měla chuť, tak si někdy něco zahrála, ale spíš výjimečně. 

O své další budoucnosti Iva zatím konkrétněji nepřemýšlí. Dříve si myslela, že se 

zaměří na rodinu, bude mít brzy děti, jako její matka. Teď ale poznává nové možnosti, 

které s klavírem má. Nemyslí si, že by byla jednou sólová klavíristka, která by jezdila 

po světě, ale ráda by hrála s orchestrem, nebo učila na nějaké dobré škole klavír.

Osobnostní charakteristiky

Iva je velmi přátelská a bezprostřední. Hudbu a hru na klavír má ráda, když se jí něco 

podaří a má úspěch, má z toho radost, ale není fixovaná na získávání prvních míst. 

Ostatním výhru přeje, nerozumí rivalitě, kterou na soutěžích a někdy i ve škole vnímá. 

Sama na sobě nemá ráda, že je zapomnětlivá, chaotická, neumí si moc věci 

zorganizovat a někdy jí dělá problém se rozhodnout. Snadno se pro něco nového 

nadchne, ale obvykle u toho dlouho nevydrží. Ve stresových situacích Iva občas 

zmatkuje a jedná impulzivně, ale nedělá si z nich velké starosti. Je velmi společenská, 

energetická a ráda pomáhá nezištně ostatním. Věci vnímá prakticky, nemá ráda dlouhé 

přemýšlení, raději vše vyřeší hned a jedná při tom přímočaře. Hodně důvěřuje ostatním 

a věří v jejich upřímnost. I přes úspěchy, kterých již ve svém věku dosáhla, je skromná 

a nekonfliktní. Jako problematické vnímá Iva i její okolí její zapomnětlivost, 

nedochvilnost, nepořádnost. Její nedbalost a lehkovážnost už jí přinesla soustu potíží. 

Ví, že by na tom měla hodně zapracovat, ale zatím se jí to příliš nedaří.

„Říkají mi, že jsem únikářka, že se pořád na něco vymlouvám. Nedělám to ale 

schválně, vždycky mi to nějak nevyjde. Oni jsou ale na mě fakt hodní, ani nevím proč. 

Já být těmi profesory, tak už dávno letím.“
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Výsledky sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) jsou v souladu s dojmem, 

který jsem si během výzkumu o Ivě udělala, i s tím, jak ji vnímá její okolí.

V porovnání s ostatními účastníky výzkumu dosahuje nejnižších skórů na škále 

hněvivost-hostilita, pořádkumilovnost, cílevědomost a disciplinovanost a zároveň 

velmi vysokých skórů na škálách důvěra, upřímnost, altruismus a jemnocit. Vůči 

ostatním má Iva nejvyšší celkový skór přívětivosti (P) a nejnižší svědomitosti (S).

Shrnutí

Iva je velmi přátelská a bezprostřední dívka s mimořádným hudebním talentem, který 

se rozvinul spíše „náhodně“, neboť její matka se hudbě nevěnuje a otec je hudebník-

amatér (zpívá ve sboru a hraje v malé dechovce na bas-křídlovku).  Rodiče Ivu 

podporují, má s nimi velmi dobrý vztah. Výrazné projevy hudebního nadání u Ivy 

v raném dětství rodiče nepozorovali, ráda si zpívala. Na klavír se začala učit současně 

se vstupem do první třídy (soukromě), od druhé třídy chodila na výuku klavíru do 

hudebky. Ke všem svým učitelkám hudby měla blízký vztah, hodně jí toho naučily, 

pomohly jí překonat krizi (ve 12 – 13 letech), kdy chtěla s hrou na klavír přestat. I 

když Iva dosahuje značných úspěchů na klavírních soutěžích, cvičí v současné době 

průměrně pouze 1,5 hodiny denně (dříve max. 2,5 – 3 hodiny, před vystoupením 3 

hodiny). Její hudební projev je velmi přirozený a spontánní. Přesnou představu o své 

budoucnosti ještě nemá, nejspíše by chtěla vyučovat klavír na konzervatoři.
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6.2.2 Kazuistika číslo 2 – Dita

Dita

Věk:           18 let

Místo narození:          Rusko

Místo bydliště:          větší město na Moravě

Délka hry na klavír:    11 let

Nahrávky na CD:        č. 4, 5, 6, 7

Rodina

Matka (VŠ, 50 let), vystudovala lékařskou fakultu v Rusku, obor neurologie. Po 

odchodu do ČR je zaměstnána příležitostně na nekvalifikovaných pracovních pozicích. 

Otec (VŠ, 53 let), vystudoval lékařskou fakultu v Rusku, obor interna. Po odchodu do 

ČR je zaměstnán na nekvalifikovaných pracovních pozicích, většinou jako pomocný 

skladník. 

Bratr (VŠ, 26 let), vystudoval lékařskou fakultu v ČR. V současné době si dodělává 

atestace a snaží se zřídit spolu s přítelkyní (lékařkou) vlastní praxi.

Nikdo z rodiny nehraje na žádný hudební nástroj, ani nemá žádný zvláštní vztah 

k hudbě, a to ani v širším příbuzenstvu.

Celá rodina se v devadesátých letech rozhodla přestěhovat do České republiky (žila 

zde sestra matky), neboť v Rusku trvalo politické napětí a rodiče chtěli uchránit svého 

dospívajícího syna před vojnou a nasazením ve válečných konfliktech. I když jsou oba 

rodiče vystudovaní lékaři a v Rusku se svému povolání několik let úspěšně věnovali, 

v Čechách jim nebylo jejich vzdělání uznáno a nebylo jim umožněno vykonávat 

lékařskou praxi ani poté, co znovu absolvovali atestace v češtině. Po celou dobu svého 
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pobytu zde proto vykonávají nekvalifikovanou práci v různých skladech, což vede k

dlouhodobé nepříznivé socio-ekonomické situaci celé rodiny. Byla to pro ně velká 

oběť, ale rodina a děti pro ně byly vždy nejdůležitější. Pokud jim to finanční situace 

dovoluje, jezdí každý druhý rok domů do Ruska, kde mají většinu příbuzenstva.

Dita považuje svoje dětství v Rusku za velmi šťastné a veselé, ale přestěhování do ČR 

pro ni bylo obtížné (stěhovala se týden před nástupem do 1. třídy, češtinu se naučila 

plynule během prvního měsíce). Ve škole sice neměla žádné potíže se spolužáky, 

přijali ji normálně, ale stáhla se více do sebe a byla vážná, rezervovaná. V Rusku 

nechala všechny své kamarády, tady nikoho neznala a vlastně ani nechápala, proč se 

museli přestěhovat; stále si myslela, že se ještě vrátí. Její uzavřenost částečně souvisela

s vážným onemocněním matky (půl roku byla na JIP), Dita se o ni hodně bála. Na 

rodinu celkově, i na bratra, je Dita velmi fixovaná. Každý den si několik hodin 

telefonují. Její koláč radosti byl rozpůlen jen na dvě poloviny – jednu část tvořila 

hudba, druhou rodina. Dita i její bratr byli vychováváni volně, ale vlastně ani jeden 

neprožívali žádnou pubertu, což si vysvětluje tím, že když se přestěhovali do ČR a 

nikoho tady neměli, celou rodinu to hodně spojilo. Rodiče Ditu v hraní na klavír vždy

hodně podporovali, i když tomu příliš nerozuměli. Nikdy od ní nečekali nějaké 

mimořádné výkony, byli rádi, že jí to bavilo. Pozitivní rodinné vztahy ukázaly také 

výsledky Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994).

Matka má k Ditě kladný emoční vztah a její řízení je slabé. Otec při výchově uplatňuje 

také slabé řízení, ale jeho vztah i Ditě je extrémně kladný. Výchova ze strany matky je 

laskavá, bez kladení větších požadavků a stanovování hranic (výchovný styl č. 6), ze 

strany otce se jedná o kamarádský vztah založený na dobrovolném dodržování norem 

(výchovný styl č. 8). Zajímavé je, že i když Dita během rozhovorů velmi kladně 

hodnotila oba rodiče, více mluvila o matce, ale v dotazníku hodnotí vztah otce jako 

extrémně kladný.

Po Rusku, příbuzných a kamarádech se jí dlouho stýskalo, vlastně i teď se na ně 

vždycky hodně těší a jsou spolu v pravidelném kontaktu po internetu. Dita uvažuje nad 

tím, že i když jí Rusko chybí, nechtěla by se vrátit zpět, protože by tam nezískala tak 

dobré hudební vzdělání (elitní školy jsou značně finančně náročné) a neměla tolik 

možností, jako má v ČR.
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Škola

Ve škole měla Dita vždycky výborné výsledky, aniž by se musela učit, a trvá to i na 

SŠ. Hodně jí bavila matematika, fyzika, chemie, biologie a někdy uvažovala o tom, 

jestli by neměla pokračovat v rodinné lékařské tradici a studovat medicínu. Ve škole 

neměla ráda HV, neboť ji (podobně jako Ivu) učitelka HV nutila hrát na každé hodině 

před třídou, kterou to nebavilo. Do školy se Dita nikdy nemusela připravovat, stačilo jí 

dávat pozor na hodinách, úkoly dělala o přestávkách.

„To mám asi po našich, oni se taky nikdy neučili, ani na 
medicíně ne. I brácha je strašně chytrý, ten asi nejvíc. Oproti 
němu, to jsem úplně blbá, fakt. On je takový inteligentní, hodně 
toho ví, ale umí i ty praktické věci. (...) Vždycky měl rád, jak 
hraju na klavír a chlubil se se mnou před svými kamarády. 
Někdy dokonce chodili na moje koncerty, to jsem měla radost.“

Spíše mezi řečí Dita zmínila, že od první třídy také chodila pravidelně na balet, měla 

v něm velmi dobré výsledky a moc jí to bavilo. Přihlásili ji rodiče, „aby měla nějaký 

pohyb“. Rozhodovala se, zda se bude věnovat baletu nebo hudbě, a protože na baletní 

konzervatoř se muselo jít už dříve (5. třída) a Dita si v té době zrovna oblíbila 

Rachmaninova, rozhodla se, že s baletem skončí, aby mohla dělat hudbu pořádně. Po 

ukončení baletu ji začala bolet záda, měla skoliózu, tři roky nosila na noc korzet. Pak 

začala na doporučení doktorky doma cvičit a chodit na plavání a její potíže se ustaly.

Hudba

Na své první hudební zážitky si Dita nevzpomíná, z vyprávění rodičů ale ví, že začala 

dříve zpívat než mluvit. Opakovala si melodie, které slyšela v TV nebo rádiu. Rodiče 

tomu nepřikládali žádnou větší pozornost, protože sami se hudbě nevěnovali. Na ZŠ ji 

ve druhé třídě oslovila učitelka z hudební školy (ZUŠ), zda by nechtěla chodit na 

klavír. Rodiče měli v té době velmi málo peněz, nemohli jí klavír pořídit, a tak první 

dva roky hrála Dita na jednoduché klávesy s omezeným rozsahem klaviatury. Přes tyto 

nesnadné počáteční podmínky byla po dvou letech (v 9 letech) oceněna v celostátní 

soutěži mladých hudebníků. Až tehdy dostala svůj klavír.
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„Na začátku jsem neměla ani klavír, ale jen takové dvou 
oktávové klávesy a pamatuju si, jak jsem si vždycky musela
představovat ty další oktávy v duchu a hrála jsem s rukama ve 
vzduchu. Zkoušela jsem si představit, jak to asi na klavír zní 
doopravdy, jak dělám dynamiku, jak mačkám pedál. (...) Když 
jsem byla už větší a hrála náročnější skladby, tak to bylo docela 
hrozný, no, to jo, ale dalo se to. Naši měli málo peněz.“

Dity první učitelka klavíru byla velmi mladá, hodná, měla s Ditou přátelský vztah a 

hodně se jí věnovala. Později však začala porovnávat Dity pokroky v klavíru se svojí

dcerou, která byla starší, a tolik jí to nebavilo. Dita v té době už měla první úspěchy, 

jejich vztah se pak změnil, ochladl.

„Mrzelo mě to, ale zase jí vděčím za jednu důležitou věc – že mě 
naučila pracovat samostatně. Vím, že to hodně záleží na mně. 
Měla jsem vždycky hned přečtenou skladbu, nějak přibližně jsem 
věděla, jak bych na ní měla pracovat, a pak mi stačilo pár rad 
od učitelky, nebo od profesorky, za kterou jsme jezdili občas na 
konzultace.“

K první učitelce klavíru chodila Dita až do konce 9. třídy. Na druhém stupni ji 

doporučila na občasné konzultace k různým profesorům, kteří by ji mohli naučit něco 

nového. To bylo ale tak 1 – 2 x ročně, většinou před nějakou důležitou soutěží nebo 

koncertem. Až když se rozhodla připravovat na přijímací zkoušky na hudební SŠ, bylo 

to častěji (3 – 4 x ročně). Už na ZUŠ hrála Dita náročný program, hodně cvičila, hraní 

na klavír jí přinášelo radost. 

„Když jsem byla malá, cvičila jsem hrozně moc, třeba i osm 
hodin denně. Ne proto, že bych musela, ale protože mě to hrozně 
bavilo. Ostatní děti doma nutili, aspoň hodinu. (...) Já jsem byla 
ráda, že ten klavír mám, ono mi to pomohlo se možná i trochu 
zase otevřít. (...) Taky jsem toho docela hodně hrála a chtěla 
jsem to hrát pěkně, abych byla sama se sebou spokojená. No a 
ono jen než jsem to kolikrát všechno projela, tak to trvalo 
dlouho. A najednou koukám, sedím u toho sedm, osm hodin.“
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Přestup na SŠ byl přirozený, na klavírní soutěži zaujala opakovaně profesorku klavíru, 

ke které jezdila na konzultace a nyní u ní studuje. Oproti předchozí učitelce je více 

zaměřená na detailní rozpracování celé skladby, zpočátku ji dávala i snadnější skladby, 

než které hrála v ZUŠ, aby získala jistotu v technice. Dita na ní obdivuje její 

pracovitost a pedagogický přístup, neboť učí úplně jinak, než i její kolegové na stejné 

škole. Cítí k ní velký respekt a za tu dobu, co u ní studuje, udělala obrovské pokroky.

Uvědomuje si, že ji toho naučila tolik, co nikdo jiný. Studium na SŠ Ditě vyhovuje, 

trochu více se osamostatnila od rodičů, atmosféru vnímá jako pohodovou, žádný tlak, 

nebo konkurence. V současné době cvičí průměrně tři hodiny denně (o víkendu 6 

hodin), ale komentuje to slovy, že by měla cvičit víc, ale je líná. Ví, že v jejím věku 

hodně lidí cvičí mnohem víc. Ráda hraje sama, protože se před nikým nestydí a může 

si zkoušet různé styly hraní, zkoumat, jak co zní. Některá skladba jí jde od začátku 

skoro sama, hned ji cítí, ví, co má kde hrát, jiné skladby vyžadují naopak značné úsilí, 

analýzu harmonie v jejich jednotlivých částech apod. Bachovy vícehlasé fugy 

vycvičuje Dita každý hlas samostatně a zpaměti (!), aby zabránila případnému 

pamětnímu výpadku při vystoupení.

„Dělat to tak ve škole sice nemusím, ale postupně jsem si přišla 
na to, že to je tak pro mě lepší. Cítím se jistější, nebojím se, že 
vypadnu, a i podvědomě vím, že jsem se to všechno pořádně 
naučila, takže se už můžu soustředit jen na hudbu a nemusím 
myslet na takové kraviny, jako co tam je třeba za akord, jaká to 
je harmonie nebo kde mám třeba slabé místo.(...) Někdy, když 
hraju, tak sama sebe načapám, jak přemýšlím úplně o jiných 
věcech, třeba jak u toho vypadám, to je hrozný. Naštěstí to trvá 
jen chvilku.“

Klavírní soutěže moc ráda nemá, zejména jejich atmosféru. Někdy má obavy 

z pamětních výpadků, ale ještě se jí to vlastně nikdy nestalo. Možná i proto vypadá při 

hraní tak odměřeně, protože se soustředí především na hru a ostatní to vnímají jako 

namyšlenost.
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„Nemám ráda takové to konkurenční prostředí. Někomu to 
pomáhá, že ho to nakopne, ale mě ne. Vlastně já ani moc 
konkurenci ani nevnímám, spíš oni vnímají jako konkurenci mě. 
Každý se tam na mě kouká jak na vraha, přitom prostě hraju jen 
tak, jak to umím. Někteří lidi se tam ani vzájemně nezdraví, no a 
natož když třeba vyhraju, to se mnou pak nemluví už skoro 
nikdo.“

O prázdninách obvykle Dita na klavír cvičila, ale až o těchto letních (2011) ne. Hodně 

ji to samotnou překvapilo, protože dřív jí klavír hodně chyběl, když chvíli nehrála, ale 

nechala tomu volný průběh. Měla hodně času, ani nevěděla, co s ním. Podle Dity to 

souvisí s krizí, kterou nyní prožívá. Klavír má ráda, ale neví, zda ji uživí (zvlášť když 

vidí, jaké mají rodiče stále finanční problémy), zda by vedle toho neměla dělat ještě 

něco „pořádného“, čím by si vydělala peníze (vystudovat medicínu, nebo 

překladatelství). Rodiče na ni v žádném směru netlačí (na výsledky ve škole, ani na 

soutěžích), nechávají ji, aby si vše v klidu promyslela

Ideální život si Dita představuje tak, že by hudbu studovala dál na akademii a pak se jí 

mohla plně věnovat. Uživila by ji natolik, že by se o finance nemusela vůbec starat.

Nechce však hrát v orchestru, nebo doprovázet. „Klavír je přeci sólový nástroj, nechci 

plnit doprovodnou funkci k tomu, jak tam někdo šmidlá.“

Zajímavá byla diskuze s Ditou na téma hudebního talentu. Dlouho si nemohla na 

někoho talentovaného vzpomenout a sama o sobě mluví tak, že žádný zvláštní hudební 

talent nemá. Pak si vzpomněla, že podle ní měl talent V. Horowitz a S. Richter (slavné 

pianisté), protože když hrají, vyvolává to v ní zvláštní pocity, ne úžas nad technikou.

„O těch dvou bych asi řekla, že mají talent. Protože jinak bych 
mohla říct skoro o každém, že má talent. Talent je pro mě něco 
naprosto výjimečného, co jen tak někdo nemá. (...) No, tak
kdybych tyhle dva měla označit jako skoro geniální, tak to potom 
asi talent mám, no.(...)
Ostatní mě někdy vyvyšují, učitelé, i spolužáci. Říkají mi, že mají 
ze mě respekt a že obdivují, jak hraju a cvičím, ale přijde mi to 
nespravedlivé... Já nevím, mně na tom nic zvláštního nepřijde. 
(...) Je fakt, že i když teď mám trochu tu krizi a moc nehraju, tak 
že mám pořád dobré výsledky. Jde to tak samospádem.“
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Osobnostní charakteristiky

Dita působí na první pohled odměřeně a nepřístupně (sama o prvním dojmu, který na 

ostatní dělá, ví). Velmi se snaží kontrolovat své emoce, je vážná a druhým příliš 

nedůvěřuje.  Až po delší době, kterou jsme spolu strávily, začala být více otevřená, 

chovala se více nenuceně a byla ochotná mluvit i o osobních tématech (např. o osobní 

krizi, kterou právě prožívá). Jak na soutěžích, tak ve škole se Dita umí asertivně 

prosadit a rozhodně nestrpí projevy nespravedlnosti. I přesto, že v hudbě i ve škole 

dosahuje vynikajících výsledků, má značnou tendenci k perfekcionismu. Podceňuje se, 

nedůvěřuje svým schopnostem a shazuje svůj talent i dosažené úspěchy. Má pocit, že 

si okolí udělalo mylný obrázek o její disciplinovanosti a jejích schopnostech, sama 

sebe považuje za línou a neustále není se sebou, ani se svými výsledky spokojená. 

Hudbu jako takovou i hru na klavír má velmi ráda a hluboce ji prožívá, dokáže se do ní 

ponořit. Dita je ráda sama a se svojí nejbližší rodinou.

Ve výsledcích sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) dominují vysoké skóry 

na škálách estetického prožívání, idejí a hodnot, což potvrzuje Dity citlivé vnímání 

hudby a umění, její (introvertně) bohaté myšlení a intelektuální zájmy. Spolu 

s Ondřejem (kazuistika č. 5) dosahuje na celkové škále otevřenosti vůči zkušenosti

nejvyšších hodnot. Zároveň dosahuje Dita vysokých skórů na celkové škále 

neuroticismu (N), na subškálách úzkostnost a depresivnost jde o pásmo vysokých 

hodnot, na subškále pozitivní emoce a důvěra jde o pásmo velmi nízkých hodnot.

Shrnutí

Dita je velmi inteligentní a zároveň velmi sebekritická dívka s výrazným hudebním 

talentem. Prošla náročným životním obdobím, když se rodiče rozhodli trvale 

přestěhovat z Ruska do České republiky. Již v raném dětství projevovala svůj hudební 

talent. Rodiče si všimli toho, že dříve zpívala a napodobovala melodie, než mluvila. 

Vzhledem k tomu, že ale ani jeden z nich není hudebník, nehrají na žádný hudební 

nástroj a nemají k hudbě žádný bližší vztah, nevěnovali těmto projevům nadání 

zvláštní pozornost. Ditu přihlásili do hudebky až ve druhé třídě, kdy si jejího nadání 

všimla učitelka na ZŠ. Ani dlouhodobě nepříznivá socio-ekonomická rodinná situace, 
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která umožnila rodičům koupit klavír až po dvou letech výuky (do té doby hrála pouze 

na nekvalitní klávesy), nezabránila tomu, aby mohla svůj hudební talent rozvíjet. Dita 

velmi usilovně pracuje na své klavírní technice i výrazu. V minulosti cvičila i 8 hodin 

denně; v současné době prožívá krizové období, cvičí průměrně 3 hodiny denně. I přes 

značné hudební úspěchy má Dita tendenci se podceňovat a není se sebou, ani se svojí 

hrou na klavír spokojená. Její hudební projev je velmi soustředěný, detailně technicky 

propracovaný a hluboce vnitřně prožitý. Rodiče ji velmi podporují, v současném 

krizovém období jsou jí značnou oporou a mají velmi blízké vztahy. V tuto chvíli Dita 

ještě není rozhodnuta, jak se bude dále profesně profilovat.
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6.2.3 Kazuistika číslo 3 – Lenka

Lenka

Věk: 19 let

Místo narození: Slezsko

Místo bydliště: středně velké město na 

Moravě

Délka hry na klavír: 13 let

Nahrávky na CD: č. 8

Rodina

Matka (VŠ, 45 let), vystudovala technickou školu, pracuje jako správce IT sítě. 

V dětství hrála sedm let na klavír, od té doby již aktivně nehraje.

Otec (VŠ, 45 let), vystudoval technickou školu, pracuje na manažerské pozici. Nehraje 

na žádný hudební nástroj.

Bratr (VŠ, 24 let), studuje školu s ekonomickým zaměřením, věnuje se sportu.

Rodiče se spolu seznámili v 16 letech na SŠ a od té doby jsou spolu. Lenka popisuje 

jejich vztah za velmi harmonický, nikdy neměli žádné větší konflikty. Ji i jejího bratra 

vždy podporovali v tom, co dělali, snažili se je vychovávat stejným způsobem a 

spravedlivě. Pozitivní rodinné vztahy ukázaly také výsledky Dotazníku pro zjišťování 

způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994). Oba rodiče mají k Lence shodně 

extrémně kladný emoční vztah a při výchově uplatňují pouze slabé řízení. Jejich 

celkový přístup k výchově je založena na kamarádských vztazích a dobrovolném 

dodržování norem (výchovný styl č. 8).
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Škola

Do školy chodila Lenka ráda, měla tam několik dobrých kamarádek (jedna jí ze ZŠ 

zůstala až dodnes), nikdy se nemusela moc učit, přesto měla dobré výsledky. Po páté 

třídě šla na matematické víceleté gymnázium; matematika, fyzika, chemie jí bavily. 

V patnácti letech přestoupila na hudební SŠ v Praze. Čtyři roky bydlela na internátě, 

který vedly řádové sestry, a kde musela dodržovat přísná pravidla. Lenka se hodně 

věnovala také plavání (závodnímu potápění) a tenisu.

Hudba

Lenčin bratr chodil jeden rok do hudebky (ZUŠ) na klavír, ale učitelky se bál, nechtěl 

tam chodit, tak ho rodiče odhlásili. Po této zkušenosti nechtěli Lenku do ZUŠ přihlásit. 

V první třídě chodila místo do družiny po škole na zájmový kroužek, kde si povídali o 

hudbě, o nástrojích, po půl roce pak přešla do ZUŠ na klavír. Ke své první učitelce 

chodila Lenka celých 9 let, i když bylo několik období, kdy uvažovala, že od ní 

odejde. Jejich počáteční dobré vztahy se zhoršily ve 4. třídě (po konfliktu na soutěži 

talentů), kdy učitelka začala Lenku srovnávat se svými dalšími výbornými žačkami, 

říkala jí, že hrají lépe, měla k nim celkově odlišný přístup (tykala si s nimi), což Lenka 

vnímala velmi citlivě. Po hudební stránce naučila Lenku hodně, ale nevážila si jí po 

lidské stránce, neměla ráda její intriky.

„Vždycky mě dokázala ale vyburcovat. Říkala mi, podívej, jak 
tahle cvičí..., tak jsem jí chtěla dokázat, že toho umím víc. 
Nevím, jestli to byl zrovna dobrý způsob, spíš mezi námi dělala 
tu rivalitu, i když jsme byly dřív dobré kamarádky.“

Tyto zkušenosti vnímá Lenka zpětně tak, že jí spíš posílily, neboť byla dříve hodně 

nesmělá. Naučila se, aby osobní problémy, nebo pocity křivdy, neměly vliv na její 

hraní. V tu dobu hodně cvičila, jezdila na soutěže a svoji pozornost zaměřila na klavír. 

Krize při hraní nebo cvičení Lenka neměla, její největší motivací vždy bylo ukázat, že 

je dobrá a to ji pohání dopředu.
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„Naučila jsem se tehdy dobře cvičit, našla jsem si svůj způsob. 
(...) Snažím se cvičit ekonomicky. Ne že by to bylo pravidelně, 
ale jdu ke klavíru jen tehdy, když vím, že jsem na to úplně 
připravená, mám na to chuť. Pak zatnu a intenzivně se tomu 
věnuju, jak nejvíc to jde.“

Lenka nemá ráda atmosféru na soutěžích, vnímá všudypřítomnou rivalitu a zvláště 

v Čechách se domnívá, že sedmdesát procent úspěchu závisí na tom, kdo sedí v porotě. 

V zahraničí jsou výsledky spravedlivější, porota se s účastníky většinou nezná, vše je 

zaznamenáváno na několik kamer, hodnocení je anonymní, podle losovaného pořadí. I 

když vyhrála několik soutěží, včetně několika cen absolutních vítězů, za svůj největší

úspěch považuje vítězství na celorepublikové klavírní soutěži ve třetí třídě.

„To byla snad první a jediná soutěž, na které jsem vůbec nebyla 
nervózní a bylo mi to jedno. Brala jsem klavír tehdy jen jako 
koníček, všichni tam chodili v rukavičkách a zahřívali si prsty, 
ale to já jsem vůbec neřešila. (...) Při vyhlašování výsledků jsem 
se úplně rozbrečela, jak jsem byla překvapená. Vůbec jsem to 
nečekala... V tu dobu byl navíc děda v nemocnici, tak mi to 
tehdy přišlo všechno takové dojemné... Od té doby mě to hrozně 
nakoplo.“

Na soutěži si jí všimla profesorka klavíru, ke které jezdila od 4. třídy na konzultace 

dvakrát ročně, připravila ji na přijímací zkoušky na hudební SŠ, v současné době u ní 

Lenka studuje. Kromě jejích hudebních kvalit (považuje ji za svůj vzor) a znalostí si na 

ní Lenka velmi cení toho, že je spravedlivá, nikoho neprotěžuje. Ke všem studentům 

přistupuje individuálně, nevnucuje jim své pojetí skladby, ale snaží se, aby si v tom 

nejprve „našli něco svého“. Až poté se jim snaží poradit, ukázat další možnosti.

Připravuje své studenty k budoucí samostatnosti, aby na ní nebyli závislí. Na hodiny se 

Lenka vždy připravuje, má před ní respekt.  Za celou dobu spolu měly jeden konflikt.

„Jednou se mi stalo, že jsem přišla na hodinu a paní profesorka 
mě sprdla, že něco neumím. To bylo snad poprvé v životě, kdy 
jsem se opravdu strašně naštvala. (...) Hned jsem šla cvičit a 
odpoledne jsem jí přišla to samé zahrát znovu s takovým tím 
pocitem – Tak, já vám ukážu, že to umím! A ona mi na to řekla –
No vidíš, takhle to má být.“
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Za svoji velkou výhodu považuje Lenka dobrou paměť, mohla se na ni vždycky 

spolehnout. Paměť jí pomáhá také při učení se novým skladbám, oproti ostatním 

studentům nemusí hodiny cvičit, aby si skladbu zapamatovala. Pak má čas na detaily, 

které propracovávají společně na hodinách klavíru. V současné době cvičí průměrně 2 

hodiny denně. U pamětně náročných skladeb má svůj logický systém (téměř 

matematický), který jí pomáhá při hraní.

V minulosti měla Lenka problémy s trémou, před každým vystoupením byla hodně 

nervózní, bušilo jí srdce, bylo jí špatně, někdy i zvracela. Řešila to se svojí 

profesorkou, která ji naučila práci s dechem a různé uvolňovací techniky. Poslední rok 

se to výrazně změnilo a hraní si už umí více užít.

„Asi to bylo hodně i tím, že jsem se snažila zalíbit lidem a 
myslela na to, co řeknou ostatní, a pak jsem to vzala tak třikrát 
rychleji, než jsem měla. (...) V zimě jsem byla na operaci slepáku 
a to jsem si poprvé tak nějak uvědomila, že jsou i důležitější 
věci, než nějaké výsledky na soutěžích. Nemohla jsem hrát, 
nemohla jsem sedět... a celá tréma mě nějak přešla.“

Rozhodnutí věnovat se hudbě přišlo samo, vyplynulo ze situace, nikdy neuvažovala o 

tom, že by mohla dělat něco jiného. V budoucnu by chtěla studovat na hudební 

akademii v zahraničí, sólově vystupovat a učit na konzervatoři, aby nebyla závislá 

pouze na příjmech z koncertů.

Osobnostní charakteristiky

Lenka působí velmi mile, i když trochu rezervovaně. Z jejího chování je znát 

svědomitost, s níž k věcem přistupuje, a cílevědomost. Zároveň v jejím projevu trochu 

chybí spontánnost, neboť k většině věcí přistupuje jako k úkolu, který je potřeba co 

nejlépe splnit. Je velmi houževnatá a disciplinovaná, významnou součástí její motivace 

je neustálá snaha dokázat ostatním, že je dobrá, lepší. Určitý pocit křivdy, který 

pramení z pocitu nespravedlivého přístupu Lenčiny první učitelky klavíru, je znát při 

jejím vnímání a hodnocení úspěchů, svého talentu aj. a projevuje se její zvýšenou 

zranitelností, nikoli však úzkostností. Lenka má několik dobrých přátel, preferuje 
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individuální setkávání s nimi, nevyhledává větší společnost. Velmi charakteristická pro 

ni je zodpovědnost a vlastní zásady, na nichž si velmi zakládá a nerada je porušuje. Je 

klidná a nekonfliktní.

Výsledky sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) odpovídají dojmu, který 

jsem si během výzkumu o Lence udělala. Nejvyšší hodnoty vzhledem k ostatním 

dosahuje na škálách pořádkumilovnost, zodpovědnost, cílevědomost a disciplinovanost, 

stejně tak jako v celkové svědomitosti. Nižší skór má na škále důvěry, nízké pak na 

škále celkového neuroticismu (N).

Shrnutí

Lenka je cílevědomá, svědomitá dívka s velkým hudebním talentem. Její matka hrála 

sedm let na klavír na ZŠ, otec se hudbě nikdy aktivně nevěnoval. Výrazné projevy 

hudebního talentu v dětství rodiče nezaznamenali, do hudebky začala chodit (na 

základě vlivu zájmového kroužku na ZŠ) v první třídě. Dobrý vztah se svojí první 

učitelkou klavíru se po několika letech zhoršil, Lenka měla pocit nedocenění a křivdy 

(nespravedlivé srovnávání s dalšími žačkami). Přispělo to k její větší samostatnosti, 

k většímu úsilí a houževnatosti. Lenka si postupně vypracovala svoji vlastní strategii 

cvičení, která se vyznačuje časovou úsporností a efektivností. V současné době cvičí 

průměrně 2 hodiny denně. Za svoji největší přednost považuje vynikající (hudební) 

paměť. V budoucnu by se chtěla Lenka věnovat sólovému koncertování a pedagogické 

činnosti.



131

6.2.4 Kazuistika číslo 4 – Petr

Petr

Věk:           22 let

Místo narození:         Praha

Místo bydliště:      město na severu Čech,  tč. 

na stipendiu v zahraničí

Délka hry na klavír: 16 let

Nahrávky na CD: č. 9, 10, 11, 12

Rodina

Matka (SŠ, 55 let), vystudovala konzervatoř, profesionálně hrála na klavír, po zánětu 

šlach se věnovala opernímu zpěvu, nyní v invalidním důchodu.

Otec (SŠ, 60 let), vystudoval konzervatoř, profesionální klavírista, žije mimo ČR.

Nevlastní otec (SOU, 65 let), technik v divadle.

Petr byl od svého narození až do šesti let vychováván babičkou. Otevřeně mluví o tom, 

že jeho matka chtěla jít po otěhotnění ihned na potrat. Babička (její matka) jí to 

rozmluvila s tím, že se o syna bude starat sama. Matka zůstala v Praze, celé dětství o 

Petra nejevila zájem (jezdila za ním 2x ročně), věnovala se své kariéře. S Petrovým 

biologickým otcem se krátce po narození syna rozešli, Petra nenavštěvoval vůbec 

(prvně se s ním setkal až v 19 letech). Problematické fungování rodiny, absence otce a 

velmi negativní vztah s matkou se projevil také ve výsledcích Dotazníku pro zjišťování 

způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994). Část věnovanou otci Petr 

nevyplňoval, neboť o něj jeho otec už od dětství nejevil zájem. Partneři jeho matky se 

byli nestabilní, nikoho z nich v dětství nepovažoval za svého „nevlastního otce“. 

Matka má k Petrovi záporný emoční vztah a její řízení je rozporné (výchovný styl č. 
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3), což odpovídá její celkové emoční labilitě, „odložení“ Petra v dětství k babičce a 

nezájmu o jeho výchovu.

Na dětství s babičkou Petr vzpomíná rád, měl tam spoustu kamarádů, babička se mu 

hodně věnovala, hrála si s ním. Týden před nástupem do první třídy se přestěhoval 

k matce do Prahy. Velmi těžce tento přechod nesl, stýskalo se mu po babičce (dodnes 

za ní pravidelně jezdí). S matkou doma prožíval neustálé konflikty, neměl s ní žádný 

vztah, věděl, že ho nechce a nemá ho ráda. Každý den na něj křičela, někdy ho bila,

měla hysterické záchvaty, pravidelně chodila na psychiatrii pro léky. Později žil ve 

společné domácnosti také s „nevlastním otcem“, trvalejším partnerem matky. Nebyl 

hudebník, ani hudbě nerozuměl, byl klidnější než matka, i když se s ní často hádal. 

Petr si s ním rozuměl docela dobře. Sourozence Petr nemá.

Od 2. třídy chodil na žádost matky (stěžovala si na jeho výchovné problémy) 

pravidelně (1x měsíčně) k psycholožce, od 13 do 18 let také na psychiatrii. Nejprve 

společně s matkou, poté samostatně. Na obě lékařky vzpomíná rád, vlastně moc neví, 

proč tam chodil, jen si tak povídali, učily ho relaxovat, občas bral léky (Ludiomil, 

Lexaurin), ale pouze příležitostně, ne dlouhodobě. O tom, že by mu byla stanovena 

nějaká diagnóza, neví. Když mu bylo osmnáct, zeptala se ho lékařka, zda návštěvy u ní 

považuje stále za nutné a užitečné. Domluvili se, že ne, přestal k ní chodit. Lexaurin si 

nyní někdy vezme jednorázově před důležitým vystoupením, když cítí, že má trému.

„No, jsem rád, že jsem, kde jsem... a taky, že se nesplnila matky 
slova, že umřu nad krajíčkem suchého chleba...“

Škola

Na ZŠ zlobil, nebavilo ho to tam, snažil se na sebe upozorňovat. Podle svých slov byl 

Petr lempl, neučil se, měl špatné známky. Na ZŠ neměl žádné kamarády (zůstali na 

severu Čech), cítil se hodně sám. Nechodil rád ani do školy, ani domů, často se nudil. 

Od první třídy chodil Petr často s rodiči večer na koncerty nebo do divadel, kde 

pracovali, hrál si v zákulisí, to se mu líbilo. Úkoly dělal až ráno při snídani, večer už 
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byl hodně unavený. Volný čas Petr trávil u TV, hraním PC her nebo na internetu. Na 

ZŠ dostal trojku z chování, když ve škole zapálil WC.

Petrovo chování se zlepšilo až na víceletém gymnáziu, zhruba od 15 let. Více si 

rozuměl se spolužáky (měl s nimi společné zájmy, více ho chápali), byl tak trochu 

třídní šašek, ale ta pozornost mu vyhovovala. Zároveň chtěl být i úspěšný, mít dobré 

známky (měl vyznamenání). Ze SŠ mu zůstalo také hodně kamarádek, občas se s nimi 

schází, společně hrají, s několika z nich chodil.

Hudba

V první třídě ho matka přihlásila na soukromé hodiny klavíru k profesorovi. 

Nerozuměli si, často na něj křičel, po půl roce ho vyhodil. Poté nastoupil do hudebky 

(ZUŠ) k učitelce, kterou vybrala jeho matka. Chodil k ní sedm let, kazila mu techniku, 

nechala ho hrát „zavěšeného do klavíru“. Často se hádala s Petrovou matkou, po jedné 

hádce s ní ho matka odhlásila. Další učitelku klavíru mu domluvila matka (znala ji ze 

své profese). Delší dobu k sobě hledali s Petrem vztah, protože nikomu příliš 

nedůvěřoval. 

„Zpětně to považuju za to nejlepší, co mě v životě potkalo. Byla 
taková moje druhá máma... teda spíš první. (...) Kromě toho, že 
mě přeučovala techniku, dodávala mi odvahu a sebedůvěru a 
naučila mě rozumět hudbě.“

Profesorka klavíru měla na Petrův hudební rozvoj dosud největší vliv. Naučila ho 

chápat hudební výraz, skladbu jako celek, přemýšlela s ním o hudbě jako takové, když 

potřeboval, mohl se jí svěřit i se svými osobními problémy, vždycky mu pomohla. Na 

studium u ní vzpomíná jako na „zlaté roky“. Cvičil tehdy 4 – 5 hodin denně, o víkendu 

i více. Začal dosahovat výborných výsledků na soutěžích, koncertech, absolvoval 

několik mistrovských kurzů v zahraničí. Po ukončení SŠ získal dvě stipendia 

v zahraničí na prestižních hudebních univerzitách, kde nyní střídavě studuje. Přesto, že 

zde má výborné učitele, jednou za čas jezdí do ČR za „svou profesorkou“, konzultuje 

s ní, ukazuje jí, co nového se naučil, stále mu dokáže nejlépe poradit.



134

Na ZŠ Petr téměř necvičil, spíše z donucení až před hodinou, protože jinak ho to 

nebavilo. Zlom nastal kolem 15. roku, kdy našel v hraní zalíbení a cvičil sám 2 – 3 

hodiny denně. Nyní cvičí v průměru 5 hodin denně, když je na kurzech, nebo před 

důležitými vystoupeními tak více (6 – 7 hodin). Maximum bylo 12 hodin čistého času 

u klavíru v rámci mistrovských kurzů. Při studiu nové skladby se Petr nejprve 

soustředí na „přečtení textu“, zvládnutí not, frází, odstranění chyb, poslouchá 

nahrávky.

„Relativně rychle se to naučím zpaměti, když se nemusím 
soustředit na ruce, je to fajn, už je to hlavně o výrazu. No a když 
už tam mám výraz, tak to jde skoro samo, člověka to úplně 
strhne. (...) Když už to umím víc, přehrávám si skladu jen 
v hlavě, bez klavíru, takové třetí osobě, a pak už jen potřebuju, 
aby si to všechno dohromady sedlo. Vím o sobě, že to potřebuju 
hrát před ostatními, na koncertech, ohrát si to. (...) Taková 
skladba tři měsíce učená, třikrát hraná [veřejně], je lepší než půl 
roku cvičení o samotě.“

Při koncertování je pro Petra velmi důležité, aby byl se mohl dopředu seznámit 

s nástrojem, byl soustředěný, věděl, pro koho hraje a zároveň cítil z publika určitou 

odezvu, energii. Soutěže rád nemá, vnímá tam hodně negativní energie. Je nejraději, 

když se s ostatními dopředu ani nevidí, neslyší je. Dříve bojoval s trémou, zkoušel 

různé uklidňující prášky, ale nebylo to pro hraní dobré. Teď zkouší pravidelně 

sportovat a před hraním být hlavně v klidu, relaxovat a dostat se do nálady.

„No a co cítím, když hraju? Já tomu říkám univerzální láska. 
Prostě si lítám – když je hudba dobrá, nebo když mám náladu na 
hraní. Asi tak, jako když jsi zamilovaná, chce se Ti plakat, 
protože ten někdo je tak úžasný. Akorát, že zde je to 
nasměrováno někam do neznáma. Nebo to není nasměrováno 
nikam. (...) Jo, když je hudba špatná, tak je to nuda, zívám, 
protože musím dávat pozor, nebo lítám v myšlenkách, protože 
mě to pustí. Když je to moc špatné, tak se směji a nejde to 
zadržet.“
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Petr by chtěl pokračovat ve studiu hudby v zahraničí, sólově koncertovat, případně hrát 

v triu, nebo orchestru. V zahraničí bych chtěl zůstat i trvale, o návratu do ČR v tuto 

chvíli neuvažuje.

Osobnostní charakteristiky

I když Petr působí zpočátku trochu plaše a nesměle, během chvilky z něj čiší značná 

energie, aktivita a výřečnost. Neprožil právě idylické dětství a musel se již vypořádat s 

řadou potíží; dokáže o tom však mluvit otevřeně. I když se se spoustou negativních 

zážitků již relativně dobře smířil a vyrovnal, je patrné, že konfliktní vztah s matkou a 

její odmítání, v něm zanechalo hluboké šrámy. Projevuje se to především v jeho 

nedůvěřivosti k ostatním, značné podezíravosti okolí a zvýšené úzkostnosti. Petr je 

zvyklý starat se sám o sebe a nespoléhat na pomoc ostatních. Je hrdý na své úspěchy i 

na to, co již v životě dokázal (matce navzdory) a neostýchá se o tom mluvit.

Výsledky sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) jsou v souladu s dojmem, 

který jsem si během výzkumu o Petrovi udělala. Podobně jako Dita dosahuje vyšších 

skórů na škále úzkostnosti, ale jeho celkové hodnoty neuroticistmu (N) jsou ve 

středním pásmu. Vyšších hodnot dále Petr dosahuje na škálách asertivity, estetického

prožívání, nižších hodnot na škále důvěry a pořádkumilovnosti. V porovnání 

s ostatními účastníky výzkumu dosáhl nejnižší celkové hodnoty na škále přívětivosti

(P).

Shrnutí

Petr je energický mladý muž se značným hudebním talentem, který má jako jediný 

z účastníků výzkumu silnou rodinnou hudební tradici – oba jeho rodiče se hudbou 

zabývají profesionálně. Jeho rodinné zázemí je však špatné. Se svojí matkou má velmi 

konfliktní a negativní vztah (v dětství se ho zřekla a do 6 let byl vychováván 

babičkou), se svým otcem se viděl prvně až v 19 letech, nestýká se s ním. Na ZŠ měl 

značné problémy s chováním, na žádost matky docházel k psycholožce a na 

psychiatrii. Na klavír začal hrát v první třídě, často střídal učitele (jeho matka nebyla 

spokojená s kvalitou jejich výuky), neměl s nimi kladný vztah. Je až paradoxní, že ač 
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oba rodiče hudebníci, Petr hrál jen z donucení, o hudbu se více nezajímal. Zlom nastal 

v jeho 15 letech, kdy začal studovat u profesorky, která zásadním způsobem změnila 

jeho vztah k hudbě i ke klavíru. Od té doby se začal hudbě intenzivně věnovat a hodně 

cvičit (nyní průměrně 5 hodin denně), začal také dosahovat úspěchů na klavírních 

soutěžích. Nyní získal Petr stipendium na proslulé hudební akademii v zahraničí. 

V budoucnu se chce věnovat hudbě profesionálně, koncertovat jak sólově, tak 

s orchestrem.
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6.2.5 Kazuistika číslo 5 – Ondřej

Ondřej

Věk: 20 let

Místo narození: Praha

Místo bydliště: Praha

Délka hry na klavír: 14 let

Nahrávky na CD: č. 13, 14, 15, 16

Rodina

Matka (VŠ, 51 let), před revolucí měla problém získat vzdělání kvůli rodinné situaci, 

nakonec vystudovala VŠ technického směru, po MD pracovala ve výzkumu, 

v současné době učí na VŠ.

Otec (VŠ, 52 let), vystudoval VŠ technického směru, poté pracoval v provozu jako 

technik, po revoluci si založil svoji vlastní firmu.

Bratr 1 (nejstarší dítě, zemřel v 1 roce, příčiny smrti se nezjistily).

Sestra (SŠ, 19 let), prvním rokem studuje lékařskou fakultu, hraje na příčnou flétnu.

Bratr 2 (15 let), studuje gymnázium, hraje na klavír.

Společnou, dlouholetou rodinnou tradicí je víra v Boha. Prarodiče z obou stran jsou 

velmi aktivně věřící, otec z matčiny strany studoval teologii v zahraničí, stále je 

vědecky aktivní. Celá rodina se vždy podílela a podílí na různých charitativních a 

prospěšných činnostech. Zpěv je součástí každodenních činností (v kostele, při 

modlitbách, slavnostech). Rodiče doma hudbu často poslouchali, i když sami se jí 

nevěnují aktivně. Děda (z matčiny strany, před revolucí vězněn jako politický vězeň) 

je pro Ondřeje velmi důležitou postavou, velkým vzorem vzdělanosti (hudební i 
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intelektuální), hraje na varhany a na klavír. Už od dětství s ním vedl dlouhé 

filozoficko-teologické debaty, které stále pokračují.

„S dědou máme hrozně hezký vztah. Myslím, že nikdo ze všech 
vnoučat, nemá k dědečkovi tak blízko, tolik ho neobdivuje a 
neváží si ho, jako já. (...) Odmalička nás všechny hodně vedl ke 
vzdělání, i když jsme čekali na autobusové zastávce, tak nás učil
třeba o Přemyslovcích, což nás samozřejmě všechny štvalo. (...) 
Ale i později nás třeba učil latinu, nebo psát všema deseti a tak. 
Ke vzdělanosti nás velmi silně vedl, ale hodně asi svým 
příkladem, a ta Bible je plná příběhů psaných zajímavým 
jazykem, to bylo pořád co se učit.“

Úmrtí nejstaršího bratra si Ondřej nepamatuje, ale pro rodinu to byla velká rána, doma 

se o tom nikdy nemluvilo, jen ví, že při výročí jeho smrti chodí rodiče na hřbitov. 

Vztahy se sourozenci vnímá jako dobré, blíž má k sestře, neboť s bratrem je mezi nimi 

větší věkový rozdíl, mají odlišné starosti. Rádi spolu hrají na klavír.

Výchovu rodičů vnímá jako přísnou, snažili se vychovat své děti k respektu a 

férovosti. Zejména otec dbal hodně na dodržování pravidel, s Ondřejem má vztah spíše 

chladnější. 

„Moc se mu nelíbila myšlenka, že se chci věnovat hudbě. Pořád 
mi říkal, abych dělal něco pořádného. Vždycky to byl ten člověk, 
který mi něco zakazoval nebo nedovoloval nebo se na mě zlobil, 
když jsem nedělal něco dobře. (...) Ale babička vždycky říkala, 
že to se mnou myslí dobře, že mu záleží na tom, abych nedělal 
blbosti.“

První zlom, který ve vztahu s otcem nastal, byl kolem 15 – 16 let, kdy si Ondřej začal 

hraním vydělávat (kavárny, bary, divadla). V tu chvíli měl pocit, že jeho hraní otec 

přeci jen více akceptuje. Svého otce Ondřej považuje za vzor příkladné morálky. O 

osobních věcech spolu nemluví, kdyby měl možnost, zajímalo by ho, jaký má otec 

vlastně vztah k matce, jestli do ní byl zamilovaný, proč si ji vzal, jací byli v mládí (v 

rodině není běžné projevování blízkosti, fyzického kontaktu, ani osobních pohnutek).

V rodině je nastaveno velmi tradiční vnímání rolí, nikdo se proti tomu nevzpouzí, 



139

rodiče vždycky táhnou za jeden provaz (matka se obvykle přizpůsobí názoru otce). I 

když si Ondřej uvědomuje přísnost výchovy a chybí mu projevy vzájemné blízkosti 

v rodině, mluví vždy o rodičích s láskou a respektem.  O to větší kontrast se projevuje 

ve výsledcích Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 

1994). Oba rodiče mají k Ondřejovi záporný emoční vztah a jejich řízení je silné. 

Celková výchova je autokratická a autoritářská (výchovný styl č. 1). Záporný vztah 

matky je pro mě velmi zarážející. Při hlubším uvažování o výsledcích dotazníku a 

ověřování těchto informací během rozhovorů jsem dospěla ještě k variantní 

interpretaci – matka v rodině přijala velmi submisivní roli a plně se pořizuje autoritě 

otce. Vzhledem k tomu, že přejímá jeho názory a veškerá rozhodnutí (včetně 

výchovných) dělá otec, odráží se to také ve výchovném stylu matky, i když může mít 

k Ondřejovi pozitivnější vztah než jeho otec.

Škola

Do školy chodil Ondřej rád, měl vždy výborný prospěch, později přešel na výběrové 

víceleté gymnázium. Nepamatuje si, že by ho ve škole něco nebavilo. Vždycky se 

snažil dělat víc, než bylo potřeba, než ostatní, jak ho to učil děda. V septimě získal 

roční stipendium na výběrové škole v USA, kam bylo vybráno sto studentů z celého 

světa. Velmi si to studium užíval, byli tam výborní učitelé, získal mnoho nových 

přátel, osamostatnil se.

Hudba

Do hudebky (ZUŠ) přihlásili Ondřeje rodiče, považovali to za součást vzdělání. Kromě 

klavíru hrál Ondřej několik let ještě na flétnu a klarinet (5 let). Jeho první učitelka 

klavíru kladla hlavně důraz na to, aby ho to bavilo. Ve třinácti letech začal Ondřej sám 

pro sebe improvizovat, prozkoumávat, co klavír umí. Rodinná známá mu domluvila 

soukromé hodiny u jazzového klavíristy, který ho začal učit a ukazovat mu „co to je 

jazz“.
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„To byl začátek mého dekadentního úpadku... Přestal jsem tehdy 
dělat klasiku a jen jsem hrál jazz, improvizace. Od dědečka jsem 
měl zafixováno, že bych měl cvičit stupnice, etudy, taková ta 
tradiční škola, abych byl dobrý klavírista. Kolem patnácti jsem 
doma začal strašně moc cvičit, několik hodin denně, třeba i šest 
hodin, ale vlastně jsem moc nevěděl jak, cvičil jsem spíš na 
hodiny než na obsah.“

V tu dobu hrál Ondřej kromě kaváren také hodně v divadlech, jezdil po festivalech, 

začal psát svoji hudbu k některým divadelním představením, hrál s kapelou. Měl pocit 

velkého úspěchu, který byl podpořen ještě ročním studiem v USA, kde jeho hraní okolí 

obdivovalo, v rámci školy pořádal vlastní koncerty, hrál populární melodie, byl 

oblíben u spolužáků.

„Jazz jsem hrál tak nějak intuitivně, to mi šlo, stupnice jsem 
matlal, jak se dalo, a měl jsem pocit, že dělám všechno proto, 
abych byl dobrý hudebník. Uvědomuju si to až zpětně, že jsem se
vlastně žádnou skladbu nechtěl nikdy pořádně naučit, do detailu 
ji rozpracovat, poslouchat, jak ty tóny zní, navázat nějaký vztah 
s koncertním posluchačem, nic z toho, co dělám teď. Jen jsem to 
tak přehrával, kavárensky, bylo to jedno. Ale byl jsem mladej a 
lidi mi dávali dýška.“

Po jednom vystoupení začaly Ondřeje bolet ruce, celé mu ztuhly a napětí v nich 

nepovolovalo. Ještě v USA začal navštěvovat lékaře, ale nedařilo se jim najít příčiny, 

ani stanovit diagnózu. V léčení pokračoval i po návratu do ČR, ale neúspěšně. Střídavě 

dostával dlahy, obklady, sádry, léky proti bolesti, ale nikdo mu s tím neuměl pomoci. 

Navštěvoval také různé profesory-klavíristy, aby mu „spravili“ klavírní techniku, ale 

také neúspěšně. Hodně se věnoval samostudiu anatomie, aby zjistil, co mu je, ale zánět 

šlach, který je u klavíristů obvyklý, to nebyl.

„Přestal jsem na půl roku hrát, prostě to nešlo. Prsty mi během 
dne vždycky natekly, jako by si neuměly najít svoje místo v mé 
ruce. Úplně se mi zhroutil svět, v hlavě se mi to všechno 
zašmodrchalo. Měl jsem sen, že budu ten klavírista a budu hrát, 
myslel jsem si, že pro to dělám všechno správně, a teď se to 
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rozbilo... Zpětně si to interpretuju tak, že moje ruce byly vlastně 
taková zrcadla, která mi říkala, že takhle už teda ne!“

V době této krize Ondřej hodně uvažoval o tom, zda by neměl jít „v dědových 

šlépějích“ a věnovat se spíše filozofii, teologii, než hudbě. Uvědomil si, že se celou 

dobu zaměřoval jednostranně na hudbu, ale že možností, co by mohl studovat a dělat,

má několik. I přes problémy s rukama se Ondřej po maturitě přihlásil ke studiu na 

hudební škole (SŠ), kam ho přijali pro jeho jazzový talent. Uvědomuje si, že v tu dobu 

měl jen zlomky předpokladů, které by měl mít dobrý hudebník. Za své obrovské štěstí 

považuje to, že se na hodiny „klasického“ klavíru dostal k vynikající profesorce, která 

s ním začala budovat techniku úplně od začátku, soustředila se na uvolňování jeho 

rukou i těla během hraní. Kromě obrovské trpělivosti, kterou s ním měla, na ní Ondřej 

oceňuje i to, že mu ukázala hlubší, duchovní rozměr hudby a na ní samotné vidí, 

s jakou pečlivostí a pokorou přistupuje k práci. Je pro něj velkým vzorem a mentorem 

ve všech směrech.

„Ona jediná [profesorka klavíru] mi dokázala pomoc a srovnat 
mi ruce. I když to byly dlouhé měsíce bez normálního hraní. Na 
ní je úžasné, jak s každým pracuje úplně individuálně, úplně 
jinak, podle toho, co ten člověk potřebuje. Mně třeba úplně 
změnila celý přístup k hudbě. (...) Prvního půl roku, co jsem k ní 
chodil, jsem s ní cvičil jen jeden tón, jen jediný tón, nanejvýš 
dva, ale žádné skladby. Celou moji techniku postavila na jednom 
tónu, jako nejdůležitějším prvku každé sklady a nenechala mě jít 
dál, dokud jsem neměl stabilní základ. (...) Od začátku jsem se jí 
úplně oddal, věřil jsem jí lidsky i hudebně, přesně ví, co dělá 
v každém okamžiku. (...)

Má hloubku, kterou jsem u jiného učitele nepodkal. Vnímá 
hudbu v tak širokém duchovním kontextu, který je mi hrozně 
blízký. Ona, i když hraje jen jeden tón, tak to má takovou 
hloubku a je zatím tolik energie, že by člověk skoro plakal. Když 
hraje, dokáže člověka naprosto strhnout od prvního tónu, celého 
i s navijákem.“

Z počátku cvičil Ondřej přibližně hodinu denně, moc ho to nebavilo, když začal sám 

improvizovat, hrál hodně (6 hodin). Po problémech s rukama přestal na půl roku hrát 
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úplně, pak postupně jen po chvilkách. Nyní cvičí 2 – 4 hodiny denně, podle okolností, 

ale ne v jednom celku, rozkládá cvičení do několika menších úseků. V tomto roce

získal Ondřej stipendium na jedné z nejlepších jazzových škol v USA, zároveň uvažuje 

i o studiu skladby a dirigování na akademii, ale nyní chce ještě získat co nejvíce 

znalostí od své profesorky v ČR, proto své studium v zahraničí odložil. Za své skladby 

získal Ondřej již řadu ocenění, realizoval několik filmových a divadelních projektů. 

Nápady získává spontánně, zapisuje je do not intuitivně, někdy u klavíru, někdy bez 

něj. Většinou ho napadne v hlavě nějaký příběh nebo představa a dál ji v duchu rozvíjí.

V budoucnu by se Ondřej rád dál věnoval hudbě. Chtěl by hrát v orchestru i sólově, 

věnoval se vlastní improvizaci a skládání; a také skloubit „komerční svět“ – hudbu 

filmovou, s koncertní hudbou, která navazuje na klasickou evropskou tradici, neboť to 

ho zajímá 13 nejvíce.

Osobnostní charakteristiky

Ondřej je sympatický, mladý muž, který velmi pečlivě dbá na kultivovanost svého 

projevu i vzhledu. Se stejnou důkladností, s jakou vybírá své oblečení, formuluje své 

myšlenky a názory a zakládá si na svém řečnickém (a filozofickém) talentu, který se 

občas projevuje určitým pseudofilozofováním. I když je jeho chování přátelské a vřelé, 

je Ondřej spíše introvertní, nevyhledává větší společnost a rád tráví čas sám. Hodně se 

zajímá o literaturu, filozofii, teologii a prožívá bohatý vnitřní život plný snů a fantazie, 

je hloubavý a introspektivně zaměřený. Odráží se to také v jeho hlubokém prožívání 

umění, v hudbě pak v bohaté vlastní tvorbě. I když je jeho chování někdy neskromné, 

je pro něj typická výrazná jemnost.

Výsledky sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) ukazují velké rozdíly mezi 

jednotlivými subškálami. Celkové skóre neuroticismu (N) je nejnižší z celého vzorku, 

ale hodnota depresivnosti je ve vysokém pásmu. Hodnoty na celkové škále extraverze

jsou střední a vysoké, ale na subškálách družnost a vyhledávání vzrušení velmi nízké. 

Velmi vysoké skóry získal Ondřej také na škále otevřenosti vůči zkušenosti (O) a 

svědomitosti (S), přičemž absolutně nejvíce na subškále způsobilosti.
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Shrnutí

Ondřej je inteligentní, hloubavý mladý muž s mimořádným hudebním talentem, který 

se projevuje nejen v interpretační rovině, ale i ve vlastní skladatelské práci. Jeho rodiče 

mají hudbu rádi, ale aktivně se jí nevěnují (na klavír hraje děda). Ondřej byl velmi 

přísně vychováván a s rodiči má komplikovaný vztah, především s otcem. Rozpory si 

snaží nepřipouštět a bagatelizuje je, nicméně je znát, že mu chybí projev kladných 

emocí a blízkosti v rodině. Na klavír začal hrát v první třídě, rodiče to považovali za 

dobrou součást vzdělání. Po dokončení ZŠ přestal Ondřej s formální výukou klavíru a 

začal se hodně věnovat jazzu (cvičil 6 hodin denně). Na studijním pobytu v USA začal 

mít vážné zdravotní problémy s rukama, kvůli nimž na půl roku přestal hrát. 

V současné době pracuje spolu s profesorkou klavíru na změně své techniky, cvičí 2 –

4 hodiny denně a její vliv považuje za zásadní milník v rozvoji svých hudebních 

schopností. Jeho klavírní projev je velmi jemný a poetický. Kromě klavíru hraje také 

na flétnu a klarinet. Vedle hry klasické hudby se nyní Ondřej věnuje jazzovým 

improvizacím, skládá filmovou, divadelní, ale také klasickou hudbu, v budoucnu by 

k tomu chtěl připojit ještě sólové koncertování.
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6.2.6 Kazuistika číslo 6 – Oliver

Oliver

Věk: 21 let

Místo narození: Slezsko

Místo bydliště: středně velké město
na Moravě

Délka hry na klavír: 15 let

Nahrávky na CD: č. 17, 18, 19, 20, 21, 22

Rodina

Matka (VŠ, 52 let), vystudovala teologickou fakultu, nyní pracuje jako asistentka 

v soukromé společnosti.

Otec (VŠ, 54 let), vystudoval teologickou fakultu, pracuje v železárnách.

Sestra (22 let SŠ), studuje fyzioterapii, hraje na klavír.

Bratr (5 let), sám hraje na klavír, když vidí sourozence, jak cvičí. Má výborný 

hudební sluch, dokáže snadno napodobit slyšené melodie i rytmus.

Rodiče jsou hudební amatéři, otec se učil na trubku (od svého otce), vede farní sbor, 

zpívá v kostele, matka nehraje na žádný hudební nástroj (zpívá v kostele), sestra 

chodila několik let do hudebky na klavír.

Oliver má značné problémy s mluvením (balbutismus). Mezi třetím a čtvrtým rokem 

začal koktat, nikdo nevěděl proč. Absolvoval řadu lékařských i psychologických 

vyšetření, mnoho kurzů u logopedů v ČR i zahraničí, ale nikomu se nepodařilo jeho 

mluvení zlepšit, naopak se to s věkem ještě zhoršovalo. Před rokem a půl absolvoval 

dlouhodobou terapii v Polsku u profesorky XXX, která vytvořila své vlastní metody, 

založené na absolutní relaxaci, několikadenním tichu na počátku kurzu a 
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„prodýchávání“ každého slova. Oliverova řeč se výrazně zlepšila, i když mluví velmi 

pomalu, někdy má značné záseky, pomáhá si při mluvení prsty.

„Byl jsem moc rád, že mluvím, protože předtím jsem neřekl nic. 
Jít si koupit třeba salám do obchodu, byl pro mě strašný stres. 
Takže když jsem si pak mohl jít koupit svůj první salám... To 
byla krása, takový salám (...)

I teď někdy přijde taková chvíle, že se nemůžu uvolnit najednou, 
no... jako teď... cítím to napětí ... a nemůžu se vůbec 
vymáčknout... přichází napětí v celém těle... hm... no, nevím jak 
to... říct.“

Oliver si snažil své potíže s mluvením nějak vysvětlit. Když mu byly asi čtyři roky, 

zamiloval se ve farním sboru do slečny (o sedm let starší). Měl ji moc rád, každý týden 

se vídali v kostele, styděl se před ní a ona deset let o jeho lásce nevěděla. Na jedné akci 

na ni celé odpoledne koukal, nemohl se od ní odtrhnout, jak se mu líbila. Osmělil se a 

začal jí psát sms. Psal jí stále častěji dalších pět let, chtěl s ní být aspoň chvilku, ale 

ona to vždycky nějak odmítla. Přestal jí psát, až když se vdala a on odjel studovat do 

Prahy. Když o tom nyní mluví, uvědomuje si, že ji to mohlo po celou dobu obtěžovat, 

že jeho snaha být s ní byla až nepatřičná. Vše si však vysvětloval tak, že když jeho 

problémy s řečí začaly v době, když se do ní zamiloval, tak také zmizí, když si ji 

vezme a bude moci s ní být pořád. S nikým o tom nikdy nemluvil, jen jednou 

s psycholožkou a nyní. Od slečny se snaží odpoutat. Když s ní není v pravidelném 

kontaktu, je to lepší a postupně si zvyká.

Výchovu svých rodičů považuje za přiměřenou, byl hodně citlivý, žádné tresty nebyly 

potřeba, stačilo se přísně podívat. V porovnání s mladším bratrem byli se sestrou velmi 

hodní, mají spolu hezký vztah, těší se na sebe, když jezdí domů. Výsledky Dotazníku 

pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994) ukázaly, že oba 

rodiče mají shodný přístup k výchově. Jejich emoční vztah k Michalovi je extrémně 

kladný a při výchově uplatňují pouze slabé řízení. Jejich celkový přístup k výchově je 

založena na kamarádských vztazích a dobrovolném dodržování norem (výchovný styl 

č. 8).
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Škola

Do školy chodil Oliver rád, dobře se učil, bavilo ho to. Spolužáci se mu kvůli koktání 

nijak zvlášť nesmáli, ani ho nešikanovali. Domnívá se, že jako malé dítě si svoje 

problémy s mluvením tolik neuvědomoval, a tak vlastně neměl takový strach. 

Rozvinulo se to až později. Po základní škole nebyl rozhodnutý, zda by se dál chtěl 

věnovat pouze hudbě, šel proto na čtyřleté gymnázium v místě bydliště.

„Měl jsem štěstí na učitele, měli pro mě pochopení. Raději jsem
byl zkoušený normálně i ústně, i když to vždycky trvalo celou 
věčnost, ale kdybych to měl všechno psát, připadal bych si ještě 
divnější než ostatní.“

Ze svých potíží s mluvením si Oliver umí dělat legraci a vzpomínal na různé historky, 

které zažil se spolužáky nebo kamarády.

„Jednou jsme se na základce na angličtině učili číslovky a hráli 
jsme takovou hru, že jsme všichni stáli, učitel řekl třeba „pět“, 
kdo věděl, přihlásil se, řekl správnou odpověď a mohl si 
sednout. No a jednou takhle řekl „sto“, tak já jsem věděl, 
„hundred“, že. Přihlásil jsem se, všichni čekali, co řeknu, a já 
jsem místo odpovědi řekl „hahahahaha...“ a všichni byli mrtví 
smíchy.“

Nejvíce přátel má ještě ze ZŠ, má je rád a často se s nimi schází i teď. Považují ho za 

tichého, ale se specifickým smyslem pro humor a to na něm oceňují.

Kromě hudby chodil několik let se sestrou ještě na plavání, aby měl nějaký pohyb a na 

orientační běh.

„To mi moc nešlo, vždycky jsem se někde ztratil. Nebavily mě 
závody, v pátek jsme někam odjeli, pak jsem se poválel někde 
v bahně, úplně se unavil a už byla neděle a jelo se domů a zase 
do školy. (...) Jsem pohodlný člověk, mám rád určitý stupeň 
komfortu a ne se někde převlékat v zimě ve stanu.“
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Hudba

Rodiče přihlásili Olivera, stejně jako jeho sestru, v první třídě na klavír do hudebky

(ZUŠ), protože klavír měli doma po dědovi. Na ZŠ ho hudba moc nezajímala, nebavily 

ho skladby, které hrál. Až v 7. třídě začal chodit kromě klasického klavíru ještě na 

jednu hodinu jazzu a v tom se našel. Založil se spolužáky trio, hráli v kostele, na 

oslavách i na regionálních akcích.

„Ve třeťáku na gymplu jsem dostal CD s improvizacemi 
jazzového klavíristy XXX. Tak mě to zaujalo, že jsem sednul, 
jeho improvizace zapsal do not, abych si je mohl zahrát, a poslal 
mu to.“

Klavírista tím byl nadšen, a protože byl zároveň učitelem na hudební SŠ, poté, co 

Oliver odmaturoval, ho přijal jako svého žáka. Klasickou hudbou se Oliver příliš 

nezabýval, měl ji spojenou hlavně se sonátami, Bachem a etudami. Až na gymnáziu se 

na kurzu chrámové hudby seznámil s tvorbou O. Messiaena (moderní francouzský 

hudební skladatel), která ho fascinovala a zásadně ovlivnila jeho další hudební vývoj i 

tvorbu.

„Nejdřív se mi to zdálo hrozně moderní, trochu jsem se po tom 
pídil po internetu, až jsem objevil klavírní skladby – Dvacet 
pohledů na Ježíška. Půl roku mi to dřímalo v hlavě, když jsem 
narazila na desátou část, tak mě to úplně dostalo a začal jsem 
ho přímo zbožňovat.“

Ke své učitelce hudby (ZUŠ) chodil po dobu celé základní i střední školy. Vzpomíná 

na ni velmi rád (i když „klasiku“ moc rád neměl, postupně mu dávala modernější 

autory a to ho těšilo). Spřátelili se, jezdila s ním na různé klavírní koncerty, nejdříve 

v místě bydliště, později i do větších měst, aby mu ukázala dobré klavíristy. Kromě 

klavíru, chodil několik let do hudebky také na trubku, na saxofon a zpěv.

Ke své současné profesorce klavíru chtěl Oliver velmi jít, protože věděl, že je výborná 

a že ho toho může hodně naučit a připravit ho na případné další studium na akademii. 
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Společné hodiny jsou hodně zaměřeny na detailní prostudování skladby, její 

pochopení, prožívání určitého příběhu, který skladba vyjadřuje, diskuze o ní. Naučila 

Olivera nedělat při hraní zbytečné pohyby a soustředit se na kvalitu tónu, na výraz.

„Naučila mě toho moc. Vždycky jí na hodině oponuju, že to 
nejde a ona se mě snaží přesvědčit, že jde. Ukazuje mi to, 
vysvětluje, až zjistím, že to fakt jde. Naučila mě hrát třeba 
Bacha. A výsledkem toho je, že se mi začal i líbit.“

Oliver podle svých slov moc necvičí. Když byl malý, tak necvičil skoro vůbec, protože 

ho to nebavilo, teď tak průměrně dvě hodiny denně, před soutěží nebo koncertem o 

něco víc. Hodně času tráví improvizováním, posloucháním hudby, vlastní skladbou. 

Jeho klavírní i komorní tvorba byla několikrát významně oceněna v ČR i zahraničí. 

Neumí si bez hudby svůj život představit, provází ho celý den. Když zrovna nehraje 

nebo nic aktivně neposlouchá, zpívá si v duchu, nebo se nechává unášet „zvuky okolí“. 

Nápadů má hodně, spoustu různých motivů, které doma někdy rozpracovává u klavíru 

(zapisuje klasicky do notového archu), někdy je zapíše jen do not na počítači, někdy je 

nechá být, až se objeví znovu. Hudba je pro něj důležitá také proto, že může vyjádřit 

jeho pocity, které jinak ani vyjádřit nejdou. 

„Neumím si představit, že bych byl bez hudby. I kdybych musel 
být zavřený sám někde na jižním pólu, pořád by mi znělo něco 
v hlavě.“

Rád veřejně vystupuje, chtěl by v budoucnu koncertovat a skládat. Neomezuje se však 

pouze na klasickou hudbu, nebo moderní klasickou hudbu, baví ho hodně různých 

žánrů, jazz i progresivní metal (nyní tvoří také v tomto stylu). Trému obvykle nemá, 

zkouší se bezprostředně před vystoupením jen na chvilku zklidnit. Soustředí se na 

hranou skladbu, ne tolik na publikum, ale předpokládá to dobrou znalost hraného. 

„Ono když ten Bůh chce, ať to zvorám, tak ať to zvorám. Svět se nezboří.“

„Mým snem je, že až jednou dostuduju a budu dobře hrát, zavřu 
se někam do sklepa s klavírem na půl roku a nacvičím tam 
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Dvacet pohledů na Ježíška [klavírní dílo O. Messiaena]. Celé to 
je na dvě hodiny. Objedu s tím svět a budu slavný a úspěšný 
klavírista. A budu to hrát moc krásně... (...).

Důležité je nejít po tónech, ale po obsahu. Tóny jsou až 
druhořadé, jakoby. Když víš, o čem hraješ, tak ty tóny tam 
přijdou samy. (...) Myslím, že je to nějak tak, že když se na pódiu
u hraní rozbrečí klavírista (jakoby vnitřně), rozbrečí se i 
posluchači...! (...) Ale zatím se mi to povedlo jen několikrát 
v životě. No a takhle bych chtěl hrát toho Messiaena.“

Osobnostní charakteristiky

Výrazným prvkem, který značně ovlivňuje prvotní dojem, jsou Oliverovy velké potíže 

s mluvením. Jsou příčinou jeho nesmělosti, ostychu a projevují se nervozitou, 

nejistotou a zvýšeným napětím, které je v jeho chování patrné. Během rozhovorů jsem 

hodně času a energie věnovala navození uvolněné atmosféry. Byli jsme s Oliverem 

domluveni na tom, že pokud by pro něj byla naše komunikace náročná, uskutečnili 

bychom ji písemnou formou (k čemuž nakonec nedošlo). Odbourání napětí, získání 

klidu a vzájemné důvěry bylo hlavním předpokladem pro to, abych mohla poznávat 

Oliverovu část osobnosti, která zůstává pro většinu lidí skryta za bariérou jazykového 

hendikepu. Oliver je velmi přátelský a laskavý muž s optimistickým pohledem na svět 

a specifických smyslem pro humor (při společných rozhovorech jsme zažili opravdu 

hodně legrace), který mu umožňuje zvládnout každodenní rozpačité situace, do nichž 

se dostává. Oliver je výrazný introvert, větší společnosti se vyhýbá nebo se v ní stahuje 

do ústraní. Má dva velmi dobré kamarády ještě ze ZŠ, s nimiž se často a rád setkává a 

v jejichž přítomnosti se umí uvolnit a chovat sebejistě. Oliver naplno žije hudbou, 

dokáže o ní vášnivě a dlouze diskutovat, ať už o interpretovaných skladbách nebo o 

vlastní tvorbě. Hudba naplňuje celý jeho vnitřní svět a cítí se jí být zcela pohlcen a je 

„s ní“ šťastný. Vedle hudby zaujímá v jeho životě velmi důležité místo víra v Boha, 

které je zcela oddán. Přestože Olivera provázejí potíže s mluvením celý život (a do 

velké míry ho ovlivňují), vnímá svůj hendikep s nadhledem a humorem.
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Výsledky sebeposouzení z NEO-PI-R (Hřebíčková, 2004) zhruba odpovídají dojmu,

který jsem si během rozhovorů o Oliverovi udělala. V porovnání s ostatními účastníky 

dosahuje nejnižšího celkového skóre na škále extraverze a nejnižších hodnot na škále 

družnost a asertivita. Naopak velmi vysoké hodnoty má na celkové škále přívětivosti, 

zejména pak na škálách upřímnosti, poddajnosti a skromnosti. Překvapivé je, že i když 

sám hodně tvoří (a jeho tvorba je pozitivně oceňována), má celou řadu vlastních 

nápadů a velmi hluboce hudbu prožívá, na škále otevřenosti vůči zkušenosti, která se 

vztahuje k fantazii, estetickému prožívání a novátorským myšlenkám, dosáhl pouze 

lehce nadprůměrných hodnot.  Hodnoty ve středním pásmu získal také na škále 

neurotisicmu (N).

Shrnutí

Oliver je introvertní, velmi citlivý mladý muž s velkým hudebním talentem 

interpretačním, ale také s mimořádnými skladatelskými schopnostmi. Jeho rodiče se 

věnují hudbě pouze amatérsky, Olivera vychovávali volně a mají spolu dobré vztahy.

Kolem čtyř let se u Olivera objevily velké problémy s mluvením (balbutismus), které 

se postupem času ještě zhoršovaly, což výrazně ovlivnilo Oliverův každodenní život 

(je nesmělý, plachý, nevyhledává společnost, s okolím komunikuje omezeně). Na 

klavír začal hrát v první třídě, moc ho to nebavilo, neměl rád „tradiční“ repertoár, který 

v hudebce hrál. Opravdový a intenzivní zájem o hudbu začal mít až později (7. třída), 

kdy objevil jazz a začal poznávat moderní autory klasické hudby. Pro rozvoj svých 

hudebních schopností považuje za zásadní a formující vliv svých učitelů hudby. 

V současné době cvičí průměrně 2 hodiny denně a zároveň se intenzivně věnuje 

komponování v mnoha hudebních žánrech (klasika, jazz, metal). Kromě klavíru hraje 

Oliver také na trubku, saxofon a věnuje se zpěvu. V budoucnu by se chtěl věnovat 

především koncertování a skladbě.
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7 DISKUZE

Cílem mého výzkumu a výše uvedených kazuistik nebyla snaha o nalezení obecně 

platných charakteristických znaků, které bychom mohli aplikovat na všechny hudebně 

nadané, rozeznávat je podle nich a hodnotit míru jejich nadání. „Dostupnost“ 

mimořádně hudebně nadaných a jejich výskyt není tak velký, abych toto téma mohla 

zpracovávat pomocí kvantitativních metod. Jsem si vědoma nevýhod, které kvalitativní 

výzkum může přinášet, ale domnívám se, že pro zaměření této práce převážily jeho 

výhody, které mi umožnily hlubší pohled do problematiky a podstaty hudebního 

nadání.

Mojí hlavní snahou bylo představit pestrost a variabilitu, v níž se hudební talent může 

projevovat, a ukázat i trochu jiný pohled na vžitá klišé, která o hudebně nadaných 

máme. Uvědomuji si, že výběr výzkumného vzorku může být diskutabilní. I teoretická 

část této práce, zdůrazňující neuchopitelnost a subjektivnost hodnocení toho, kdo je a 

není hudebně nadaný, to naznačuje. Míru talentu, resp. míru, do jaké svůj hudební 

potenciál účastníci tohoto výzkumu dále rozvinou, ukáže až čas. 

V případném výzkumu, který by chtěl předejít nedostatkům výzkumného vzorku, by 

bylo možné oslovit nejen hudební pedagogy z konzervatoří a hudebních akademií, ale 

také porotce všech významnějších klavírních soutěží a hudební kritiky, aby se pokusili 

popsat projevy nadání, kritéria svého hodnocení a uvedli 5 – 10 klavíristů v různých 

věkových kategoriích, které považují za mimořádně nadané. Z tohoto rozsáhlého 

množství dat bychom následně mohli vybrat reprezentativní vzorek nadaných.

V subjektivnosti hodnocení hudebního talentu se pochopitelně také odráží repertoár, 

který hudebník hraje. Jeho výběr, pořadí hraných skladeb i pořadí účastníků na 

soutěžích ovlivňuje hodnotitele, neboť i oni preferují určité skladatele, určitý hudební 

styl a vůči jinému mohou být zaujati (často se s tím setkáváme u moderních, 

novodobých skladatelů). Přitom některým hudebně nadaným vyhovují právě skladby 

moderních autorů, jsou jim blízké, umí jim lépe porozumět než třeba barokní tvorbě 

(Kazuistika č. 6, Oliver). Pokud bychom chtěli být v tomto ohledu naprosto korektní, 

museli bychom v rámci dalšího výzkumu požádat všechny účastníky, aby nastudovali 
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stejný repertoár, jenž by zahrnoval skladby barokní, klasické sonáty, dále skladby 

autorů romantismu i moderny (20. století). Teprve na základě jejich provedení, 

bychom požádali hudební profesionály, aby se vyjadřovali k míře talentu a hodnotili 

provedené skladeb.

Oproti obecným očekáváním neměla většina účastníků výzkumu hudební rodinnou 

tradici, ani rodiče profesionální hudebníky, což koresponduje s výsledky výzkumu 

profesionálních hudebníků, který provedla L. A. Sosniak, (Sosniak, 1987), nicméně je

v přímém rozporu s poznatky M. Manturzewské, která uvádí, že 93 % profesionálních 

hudebníků pocházelo z rodin s hudební tradicí (Manturzewska, 1990). Někteří rodiče 

účastníků výzkumu byli hudebníci-amatéři a měli k hudbě pozitivní vztah, jiní se 

hudbě nevěnovali vůbec. Co však bylo důležité – své děti při studiu hudby (i v dalších 

oblastech) podporovali, ale nevyvíjeli tlak na podávání výkonů a soutěžní výsledky. 

Stejné závěry předkládá také J. W. Davidson et al. (1996). Z výsledků Dotazníku pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994) vyplynulo, že čtyři ze 

šesti účastníků výzkumu mají s rodiči kladné (extrémně kladné) emoční vztahy a při 

jejich výchově používali rodiče slabý styl řízení a kontroly. Dva účastníci mají se 

svými rodiči záporné emoční vztahy a jejich řízení bylo silné nebo rozporné. Pro 

sebeposouzení všech účastníků výzkumu (NEO-PI-R, Hřebíčková, 2004) je společné 

dosažení vysokých a velmi vysokých hodnot na škále Otevřenost vůči zkušenosti, která 

zohledňuje estetické cítění a prožívání, vnímavost vůči vlastním pocitům, citlivost, 

bohatý vnitřní život, představivost, ale také zvídavost a ochotu experimentovat. 

Vzhledem k uměleckému zaměření účastníků výzkumu se tyto výsledky daly 

očekávat. Lehce nadprůměrných výsledků dosáhla většina účastníků také na škále 

Přívětivosti, což odráží určitou celkovou jemnost v jejich chování.

Ukazuje se, že hudebně nadaní studenti se liší v počtu hodin, které denně cvičí, ale že 

vyšší počet hodin automaticky neznamená lepší výsledky. Někteří z nich cvičí hodně 

(5 – 6 hodin denně), někteří v podstatě minimálně (1,5 – 2 hodiny), průměrně se doba 

jejich každodenního cvičení pohybuje kolem 3 hodin, což je o hodinu déle, než uvádí 

ve své studii H. G. Bastian (1989). Podstatný pro ně je osobitý způsob cvičení, který si 

postupem času osvojili a individuálně přizpůsobili. Podobně individuální je také obliba 

hudebních žánrů. Neomezuje se pouze na „klasiku“, ale přerůstá u některých nadaných 
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dokonce i ve vlastní jazzovou či metalovou tvorbu, která je paralelní s klasickou 

tvorbou pro klavír, tria, či orchestr.  U některých nadaných jsou kompoziční 

schopnosti velmi výrazné (Kazuistika č. 5 a 6), ale v rámci vymezení této práce se na 

ně detailně nezaměřujeme.

Jako naprosto zásadní pro rozvoj hudebního nadání se ukazuje vliv dobrých učitelů

(mentorů), kteří nenásilně formují nadané, předávají jim zkušenosti a rozšiřují jejich 

znalosti. Jejich absence může vést ke značným krizím a k přerušení (nikoli ukončení) 

hudebního vývoje (Kazuistika č. 5, Ondřej). Nadaní mají se svými učiteli obvykle 

velmi blízké a přátelské vztahy (zejména se svými prvními učiteli), respektují je, váží 

si jich a často je považují za své vzory. Tyto závěry odpovídají také údajům uváděným 

v literatuře (Bastian, 1989; Manturzewska, 1990; Sloboda, 1993; Davidson et al., 

1998). Během své práce a při diskuzích se studenty jsem pozorovala rozdíl v přístupu

učitelů, kteří sami koncertují nebo koncertovali. Přestože se všichni učitelé zaměřují na 

detailní práci se skladbou a její porozumění, ti, kteří sami mají koncertní zkušenost, 

umí studentům lépe předat vlastní hudební prožitek, jenž je při koncertním vystoupení 

naprosto specifický. Nejsou schopni jej verbalizovat, ale shodují se na tom, že i mezi 

nadanými hudebníky někteří mají ve svém provedení skladeb „něco víc“. Při hře 

pracují se silnou vnitřní představou hudby, určitým příběhem, vzpomínkou, emocí, do 

níž se vžívají. Její intenzivní vnitřní prožitek pak umožňuje „přenést“ tuto náladu také 

na posluchače.

I když se v souvislosti s nadanými často mluví o důležitosti jejich rané identifikace (a 

fakt, že hudební nadání se projevuje již velmi brzy po narození, tuto teorii podporuje),

studenti, s nimiž jsem pracovala, začali svoje hudební vzdělávání až se vstupem na ZŠ, 

někteří i později. Toto zjištění koresponduje se Slobodovými výzkumy, který výskyt 

velmi raných projevů nadání nebo „zázračných dětí“ považuje spíše za výjimku než za 

normu (Sloboda, 1993). Překvapující je, že u některých studenů bylo hudební nadání 

identifikováno více méně náhodně a že se stejně tak dobře mohli věnovat baletu nebo 

třeba matematice. I přes různé testy hudebních schopností a snahy o predikce 

hudebního nadání (podle vrozených předpokladů nebo raných projevů) je jisté, že 

hudební nadání zůstává v podstatě nepředvídatelné a stále v něm hraje důležitou úlohu 

náhoda, ale také motivace hudebníků. I méně nadaní studenti mohou své předpoklady 



154

díky silné vůli a vnitřní motivaci přeměnit ve znamenité výsledky, stejně jako více 

nadaní mohou své nadání nerozvinout nebo kvůli nedostatečné trpělivosti „ztratit“.

Neuchopitelnost hudebního nadání a jeho dosavadní neprobádanost nabízí mnoho 

příležitostí pro další výzkum, který se však vždy bude potýkat s nejednoznačnými a 

obtížně uchopitelnými pojmy. Zajímavé by bylo dlouhodobé pozorování hudebně 

nadaných, proměn jejich hudebního potenciálu během celého života a faktorů, které 

měly vliv na to, zda se rozhodli věnovat hudbě profesionálně či nikoli, případně jakých 

úspěchů ve svém oboru dosáhnou.

Nevšední pohled na hudební nadání by mohl také přinést výzkum zaměřený na porotce 

v hudebních soutěžích, kteří svými názory a hodnocením v podstatě kontinuálně 

určují, kdo „je“ a „není“ hudebně nadaný a ovlivňují další životní běh mnoha mladých 

hudebníků. I když se jejich soudy do určité míry shodují, je v nich přítomen silný 

prvek subjektivity a kontextového zakotvení a jejich pojetí hudebního talentu se liší 

např. u nás a v zahraničí.
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8 ZÁVĚR

Hlavním cílem diplomové práce bylo získat ucelený vhled do problematiky 

mimořádného hudebního nadání a popsat klíčové aspekty této, u nás velmi málo 

probádané oblasti. Mezi odbornou i laickou veřejností se často mluví o talentu či 

nadání obecně, případně je nadání chápáno ve smyslu mimořádných intelektových 

schopností jedince. Domnívám se však, že hudební nadání je natolik specifické (a 

v mnoha ohledech odlišné od nadání intelektového), že si zaslouží samostatnou 

pozornost.

Ve své práci jsem se snažila porozumět individuálnímu vývoji hudebně nadaných, 

rozvoji jejich potenciálu a také jejich osobnostním charakteristikám. Zajímalo mě také, 

co mělo/má největší vliv na jejich rozvoj a jaký byl jeho průběh.

V teoretické části práce jsem popsala základní pojmy týkající se nadání intelektového i 

hudebního. Představila jsem vybrané teorie a modely nadání a proměnu jejich chápání 

v minulosti. Dále jsem se věnovala hudebnímu vývoji jedince, rozlišení specifických 

hudebních schopností, možnostem jejich dalšího rozvíjení a předpokladům (vrozené x 

získané) potřebným pro realizaci hudebního potenciálu. Samostatnou kapitolu tvoří 

faktory přímo i nepřímo ovlivňující hudební nadání – sociální prostředí, hudební 

faktory, osobnostní aspekty.

Empirickou část práce tvoří kvalitativní výzkum hudebně nadaných jedinců, 

zpracovaný formou případových studií. Pro výzkum jsem se snažila vybrat odlišné 

typy výborných hudebníků, abych na jejich příkladech mohla ukázat různorodost 

projevů nadání a vyvrátila tak zažitou představu o hudebně nadaných, která je založena 

na několika domněnkách:

 Hudebně nadané děti své nadání výrazně projevují již od útlého dětství.

 Hudebně nadané děti se rodí pouze v rodinách profesionálních hudebníků.

 Hudebně nadané děti již před vstupem do školy hrají několik hodin denně na 

hudební nástroj.

 Hudebně nadané děti jsou zaměřeny pouze na hru klasické hudby.
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 Hudebně nadané děti musí mít od malička ty nejlepší profesory, jen tak mohou 

svůj talent rozvinout.

Uvědomila jsem si, jak zavádějící mohou být závěry a rychlé soudy některých učitelů 

– má hudební sluchu, nemá hudební sluch – s nimiž se děti v dětství často setkávají. 

Možná bychom byli překvapeni, jak málo by stačilo těm z nás, kteří si nesou z dětství 

nálepku „nemá hudební sluch“ k tomu, aby mohli i přes některé nedostatky rozvinout 

své hudební schopnosti. Nemuseli by z nich být hned významní sólisté a hudebníci, ale 

mohli by obohatit svůj život prostou radostí z hudby, jejího vytváření a poslouchání.

Během své práce na tomto projektu jsem byla mnoho času obklopena hudbou. 

Krásnou, inspirativní, radostnou, každodenní i výjimečnou, někdy „neposlušnou“, 

obtížnou či bolestivě prožívanou, ale také utěšující a přívětivou. Přinášelo mi to velkou 

radost a potěšení, které bych s vámi ráda sdílela. Proto přikládám CD s výběrem 

nahrávek, které během mé práce vznikly.
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9 POZNÁMKOVÝ APARÁT

V rámci poznámkového aparátu uvádím několik doplňujících informací, které 

přesahují rámec této práce, ale mohly by být zajímavé pro případné zájemce o další 

studium této problematiky.

1
Jazykové okénko

Vzhledem k obtížnosti definování pojmů spojených s hudebním nadáním (a 
vzhledem k chybějící novější literatuře v češtině) považuji za užitečné, podívat 
se na to, jak si s definováním pojmů poradili zahraniční autoři a jak jsou tyto 
pojmy používány v zahraniční literatuře.
V německých textech o hudebním nadání se nejčastěji používá pojem 
Musikalität (muzikálnost / hudebnost) a pojmy musikalische Begabung
(hudební nadání, někdy také Begabung zur Musik – nadání k hudbě) a 
musikalisches Talent (hudební talent). Dva poslední pojmy jsou v textech 
obvykle volně zaměňovány a používány ekvivalentně.
Mezi hudebníky se pojem musikalisch používá také ve smyslu muzikální, nejen 
technicky zvládnuté provedení skladby. Protikladem muzikálního je 
„nemuzikální“, tedy skladba, která je sice perfektně technicky zahrána, ale
chybí v ní jakýsi esprit, právě ona muzikálnost.
Pojem Talent a Begabung může mít v německých textech ještě několik podob –
Hochbegabung, Höchstbegabung – které ukazují „míru“ talentu. V odborné 
literatuře zaměřené na problematiku hudebního nadání se obvykle používá 
pojem Begabung či Talent a myslí se tím právě mimořádné, nadprůměrné 
nadání, u tematiky intelektového nadání se častěji vyskytuje pojem 
Hochbegabung.
V angloamerické jazykové oblasti se často používají pojmy musical ability
(hudební schopnost, tedy nějaký obecný předpoklad, potenciál), music aptitude
(hudební nadání, suma získaných a vrozených předpokladů pro mimořádné 
hudební výsledky), music achievement (hudební úspěch, výsledky dosažené 
zkušenostmi a učením). Podobně jako v češtině či němčině, i zde je nejasně 
ohraničen pojem musicality (muzikálnost / hudebnost) a musical talent
(hudební talent).
Výzkumy hudebního nadání se omezují výhradně na oblast evropské klasické 
hudby, v anglicky psané literatuře označované jako „Westernal Classical 
Music“. 

2
Teoretické koncepce talentu a nadání

Teoretických modelů nadání je mnoho a účelem této práce není představit jejich 
kompletní přehled. Pro případné další bádání v této oblasti uvádím rozšiřující 
odkazy v odborné literatuře.
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Š. Portešová vysvětluje původní význam řeckého slova talent a ze současných 
koncepcí nadání vybírá tyto: A. J. Tannenbaum – hvězdicový model, J. S. 
Renzulli – tříkruhová koncepce nadání, F. Mönks – triadický model, J. F. 
Feldhusen – koncepce nadání, F. Gagne – diferencovaný model nadání a talentu, 
R. J. Sternberg – pentagonální model nadání, Portešová, 2003).

Davidson, J. E. (2009). Contemporary Models of Giftedness In L. V. Shavinina 
(Ed.), International Handbook on Giftedness (pp. 81-97). Québec: Springer.

3
Čtyři typy modelů vysvětlující nadání

F. J. Mönks a I. H. Ypenburg rozlišují čtyři přístupy k modelům nadání:

1. Modely založené na schopnostech – intelektuální schopnosti je možné 
identifikovat v raném dětství a během života se v podstatě nemění 
(Terman, Marland)

2. Modely kognitivních složek – zaměřují se na zpracování informací a 
probíhající procesy

3. Modely orientované na výkon – věnují se rozdílu mezi získanými vlohami 
a realizací těchto vloh

4. Socio-kulturně orientované modely – poukazují na nutnost vzájemného 
působení individuálních a sociálních faktorů, které jsou pro realizaci 
nadání nezbytné, (Mönks & Ypenburg, 2002).

4
Nadané děti s dyslexií

Nejnovější práci na toto téma u nás vydala Š. Portešová, která v knize Rozumově 
nadané děti s dyslexií shrnuje výsledky svého pětiletého výzkumu, který vedla 
v Institutu výzkumu, dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. Ve své práci se snaží překonat mylné, 
přetrvávající názory, které považují projevy nadání u žáků za zjevné a s trochou 
zkušenostní snadno identifikovatelné. Věnuje se těm nadaným, jejichž nadání je 
skryté, často zastíněné určitým hendikepem (poruchy učení) a jejichž profil 
rozumových schopností je značně nevyrovnaný. Tyto děti jsou ve škole často 
považovány za „problémové“. „Při jejich vzdělávání bývá důraz kladen na 
oblasti, ve kterých selhávají, a nikdy v nich proto pravděpodobně nebudou 
úspěšné, nikoli na ty, v nichž vynikají nebo mohou vyniknout. O tom, jak by 
bylo vhodné jejich nadání rozvíjet, se ani neuvažuje“, (Portešová, 2011, s. 10).

Portešová, Š. (2011). Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál.
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5
Agresivita jako kreativní energie

E. Landau považuje agresivitu za jeden z charakteristických rysů kreativní 
osobnosti a klade si otázku, jak je tomu s agresivitou u nadaných dětí. Agresivitu 
nepovažuje pouze za reakci, která vede k násilí a ničení, ale také za popud ke 
každé činnosti, ke každému úspěchu a energii, potřebnou k tvůrčímu procesu, za 
určitý existenční boj v nitru člověka. „Agresivita je v nás, můžeme se jí chopit a 
využít ji jako energii a hnací sílu, abychom překonali své selhání“, (Landau, 
2007, s. 87).
Se snahou o zmírnění a regulování agresivity se člověk setkává již od dětství u 
svých rodičů, svého okolí, později ve škole. Osvojuje si pravidla, společenské 
normy a disciplínou, která vychází z tradic daného prostředí. Její přílišné 
potlačování pak vede k neurotickým stavům a může se obrátit proti jedinci 
v podobě konformismu, perfekcionismu, nebo i pasivitě a násilí (Landau, 2007).

6
Fáze kreativního procesu 

E. Landau rozlišuje 4 fáze kreativního procesu:

Přípravná fáze – formulování problému a shromažďování materiálu.
Nový problém, který je potřeba vyřešit, představuje pro dítě silný stimul a snaží 
se s tématem vyrovnat po svém. Jeho chování je agresivně-aktivní a plné napětí. 
Vyžaduje-li učitel v tuto chvíli klidné sezení v lavici, přeruší tím kreativní 
proces.

Inkubační fáze – disponibilní vědění je konfrontování s problémem a 
shromážděným materiálem a utvářejí se nové spojitosti. V této fázi se střetávají 
nové podmínky s dřívějšími zkušenosti a dítě bojuje o řešení, což je často 
obtížné a projevuje se to neklidem a podrážděností.

Usuzovací fáze – rodí se řešení. Řešení daného problému se obvykle rodí náhle, 
dítě se netrpělivě hlásí, nebo je často samou radostí spontánně vykřikne.

Verifikační fáze – zkoumání a testování úsudku, zda je skutečně nový, relevantní 
s ohledem na daný problém, a zda je aplikovatelný, (Landau, 2007, s. 30 – 31).

7
Možnosti akcelerace a urychlování

Podrobnější informace o rozšířené edukační nabídce pro intelektově nadané 
uvádí L. Hříbková v knize Nadání a nadaní (2009).
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8
Deset specifických kritérií hudebního potenciálu (sestavené na základě výsledků 
empirického výzkumu hudebně talentovaných dětí) J. Haroutounian, 2002, s. 20-22

Schopnosti
1. Umí si zapamatovat a zopakovat melodie.
2. Udrží pravidelný rytmus a odpovídá na jemné změny v rytmu nebo 

tempu hudby.
3. Slyší malé rozdíly v melodii, rytmu, zvuku.
4. Dokáže rozlišit samostatné zvuky v kontextu: identifikuje motivy, 

melodie, jednotlivé nástroje v hudební kompozici nebo specifické zvuky 
prostředí.

5. Hraje přesně a snadno, rychle se učí.

Kreativní interpretace
6. Rád experimentuje se zvuky: upravuje písničky, manipuluje 

s melodiemi a rytmy.
7. Uvědomuje si nepatrné změny nálady, hlasitosti a měkkosti zvuků 

různých hudebních nástrojů.
8. Provádí a reaguje na hudbu osobitým způsobem: je intenzivně zaujat 

hudbou.

Povinnosti
9. Je vytrvalý v hudebních aktivitách: pracuje se zaměřenou pozorností, 

energií a vnitřní motivací.
10. Snaží se vylepšovat hudební ideje: stanovuje si vysoké cíle, 

konstruktivně kritizuje hudební práci jiných i svoji.

9
Zázračné děti, savanti

Zázračné děti jsou ty, které již před desátým rokem podávání výkony v některé 
oblasti na úrovni dospělého profesionála. Tyto oblasti jsou dětem obvykle 
dobře dostupné a nevyžadují příliš znalostních vědomostí (např. hudba, šachy), 
(Feldman, 1986 cit. podle Jurášková, 2006).
H. Gembris poznamenává, že zázračné děti jsou nemyslitelné bez svého 
publika a zamýšlí se nad tím, proč tyto děti na koncertech hrají skladby, které 
dospělí zahrají stejně dobře nebo lépe. Obvykle to nejsou pouze hudební zájmy, 
které vedou publikum na tyto koncerty, ale i značná neobvyklost a 
senzacechtivost, což zvyšuje nepřiměřenou míru tlaku působícího na tyto děti 
(Gembris, 2002). Co se však stane se zázračným dítětem, když vyroste?
Pojmem savant jsou označováni ti jedinci, kteří v určité oblasti dosahují 
výjimečných výkonů. Tuto oblast však ovládají intuitivně, bez znalosti širších 
souvislostí a bez používání strategie myšlení (Nordby, 2002, cit. podle 
Jurášková, 2006). Oblasti, v nichž vynikají, jsou obvykle kalkulativní (násobení 
vysokých čísel), paměťové (mechanické zapamatování si velkého množství 
dat), výtvarné či hudební (zaměřené na detailní fotografické zobrazení 
skutečnosti nebo přesnou reprodukci hraného díla), (Jurášková, 2006).
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Výzkumem schopností hudebních savatů a jejich rodinami se více zabývá R. L. 
Young & T. Nettelbeck (1995).

Příklad hudebních savantů naleznete např. zde:
 Nevidomý klavírista se značným poškozením mozku, Derek Paravicini, 

který je schopen zahrát jakoukoli skladbu, kterou jednou slyšel (bez ohledu 
na její složitost), ale také ji dokáže transponovat do libovolných tónin nebo 
ji upravit podle různých hudebních stylů. I přes svůj autismus je schopen 
koncertovat nejen sólově, ale i s orchestrem.

http://www.youtube.com/watch?v=Ak2jxmhCH1M
http://www.youtube.com/watch?v=r6HCXx8U6Ko

10
Suzukiho metoda

Především u houslistů je často zmiňována tzv. Suzukiho metoda učení, která 
podporuje velmi časný začátek hry na housle (již od dvou let). Tato metoda 
využívá velmi silné schopnosti učit se u dětí v raném věku a značné podpory 
rodičů (účast na hodinách, jejich vlastní hraní na housle v domácím prostředí, 
aj.). Není zde podstatné hraní z not, ale především učení se nápodobou a 
náslechem. Metoda je však často kritizována pro upřednostněním hry před 
dalšími potřebami dítěte, negativní vliv na dosud nevyzrálé tělo dítěte a značně 
omezený repertoár, který je doporučen.

11
Hříbková – Charakteristiky intelektově nadaných

Kognitivní charakteristiky a projevy

 Intelektové charakteristiky

 Při získávání informací samostatně používají encyklopedické 

zdroje a moderní technologie

 Zajímají se o vztahy příčiny a následku, jsou schopnu rozpoznat 

vztahy mezi jevy

 Identifikují nesrovnalosti, jsou citlivé na existenci problémů

 Mají zálibu ve strukturování informací a vytváření různých 

systémů (číselných, časových, hodnotových apod.)

 Jsou schopny správně a rychle zobecňovat

 Mají rozvinuté kritické myšlení, což se mimo jiné projevuje 

tendencí k pochybování, polemice i zvýšené sebekritice

 Charakteristický je pro ně bohatý slovník, přitahují je abstraktní 

pojmy

 Při hodnocení svých a cizích výsledků činnosti se řídí vlastními 

kritérii

 Jsou schopny delší koncentrace pozornosti než ostatní děti 

stejného věku

http://www.youtube.com/watch?v=Ak2jxmhCH1M
http://www.youtube.com/watch?v=r6HCXx8U6Ko
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 Tvořivé charakteristiky

 Snadno rozehrávají fantazii a imaginaci

 Při školních i mimoškolních činnostech projevují intelektuální 

hravost a zvídavost

 Jsou schopny přijímat nové informace a vyžadují je

 Jsou velmi flexibilní v myšlení a dospívají k originálním 

způsobům řešení různých úkolů, snaží se hledat svoji vlastní 

odpověď na danou otázku

 Dovedou být nekonvenční v uvažování

 Paměť

 Vyznačují se vynikající pamětí

 Jsou dobří pozorovatelé a dlouhodobě si zapamatují i drobné 

detaily

 Pozornost však věnují zejména věcem a jevům, které je zaujaly

Nekognitivní charakteristiky a projevy

 Motivační charakteristiky

 Zdůrazňuje se obvykle převaha vnitřní motivace před vnější

 Jejich chování a jednání je často řízeno vědomým cílem

 Vyznačují se vytrvalostí při vykonávání činností, které je 

zajímají

 Mají rozmanité zájmy a neunavuje je duševní činnost

 Nebojí se riskovat

 Emocionální charakteristiky

 Mají zvýšenou potřebu emocionální podpory a emocionálního 

přijetí

 Citlivost až přecitlivělost

 Ve srovnání s vrstevníky působí jako emocionálně méně vyzrálé

 Jsou impulzivní a expresivně se vyjadřují při obhajování názorů

 Přitahuje je estetická dimenze věcí

 Sociální charakteristiky

 Vyznačují se potřebou volnosti a aktivity

 Vytvářejí tlak na okolí ke zvýšené pozornosti ke své osobě a 

činnostem

 V sociální skupině často zaujímají extrémní pozici

 Mají vysoké nebo extrémně nízké sociální dovednosti

 Mají odvahu k prezentování vlastních názorů, argumentovaně je 

hájí před skupinou

 Mají smysl pro humor, kterému však nemusí spolužáci rozumět

 Vyhledávají starší děti pro komunikaci a pro činnosti

 Jsou sociálně „naivní, důvěřiví a bezelstní“
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Charakteristiky učení a školní projevy

 Relativně dobře se adaptují v novém učebním prostředí

 Preferují individuální učení a práci před skupinovou

 Jsou schopni samostatně vyhledávat potřebné informace a orientovat se 

v nich

 Jejich znalosti v oblasti zájmu přesahují požadovaný rozsah i hloubku 

učiva

 S oblibou se učí prostřednictvím manipulace s objekty a experimentací

 Mají tendence spíše k induktivnímu učení a řešení problémů

 Preferují problémové úlohy

 Mají tendence ke strukturování řešeného problému

 Nemají rády učení mechanické a paměťové

 Při učení využívají fantazie a představivosti

 Při vypracovávání úkolů pracují vlastním pracovním tempem

 Mají schopnost oddalovat dokončení činnosti, pokud nejsou spokojeni 

s jejím výsledkem

 Mají snahu o dokonalé provedení úkolu, které je v souladu s jejich 

představou

 Často zpochybňují daný stav, polemizují s učiteli

 Mají potřebu prezentovat své znalosti nebo dovednosti před třídou 

(Hříbková, 2009, s. 94 – 96).

12
Míra testosteronu u nadaných

Laznibatová a kol. zkoumali nadané děti exaktně a hledali velmi detailní rozdíly 
mezi nadanými žáky a kontrolní skupinou. Ve svém výzkumu se zaměřovali na 
celou řadu ukazatelů, např. tělesná výšky, hmotnost, ale i méně obvyklé jako je 
obvod hrudníku či pánve, nebo procento tělesného tuku.
Zajímavější však je jejich longitudinální výzkum (1995 – 1999), v němž 
zkoumali vliv hladiny testosteronu na kognitivní funkce nadaných dětí. V rámci 
výzkumu zjistili nižší hladinu testosteronu u nadaných dětí, než u běžné 
populace. Při porovnání nadaných chlapců a děvčat byla zjištěna přibližně stejná 
hladina testosteronu. Ve svém výzkumu vycházeli z hypotézy N. Geschwinda a 
N. Galaburdy (Laznibatová, 2001, s. 205).
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13
Specifické charakteristiky nadaných dívek

J. Jurášková ve své knize publikovala specifické projevy a charakteristiky 
nadaných dívek, které poukazují na znevýhodnění nadaných dívek, případně až 
na potlačování jejich talentu.

Domnívám se, že některé charakteristiky jsou příliš nadnesené (a dnes již ne 
tak vyostřené). Tyto problémy se jistě u některých nadaných dívek mohou 
vyskytnout, ale nepovažuji je za obecnější charakteristiky typické pro nadané 
dívky. Uvádím zde alespoň jejich výčet, který prezentuje určitý úhel pohledu na 
nadané dívky.

o Syndrom včelí královny, Popelčin komplex nebo komplex perfekcionismu –
perfekcionismus projevující se snahou uspět ve všech rolích (matka, manželka, 
profesionálka)

o Vyhýbání se úspěchu – stav úzkosti, který překáží při výkonové aspiraci
o Sekundární satisfakce z úspěchu – obětování vlastní kariéry ve prospěch kariéry 

manžela
o Motivace vnějšími činiteli – závislost na hodnocení okolí, podceňování vlastního 

potenciálu
o Syndrom (velké) podvodnice – hluboké zpochybnění vlastních schopností, což se 

odrazí i při vnímání vlastního úspěchu
o Androgynie – vysoce vyvinuté oba typy vlastností, jak mužských (dominance, 

nezávislost), tak ženských (empatie, citlivost)
o Dvojnásobná diagnóza – s nadáním dívky je spojená vážná porucha (situace), 

kvůli které vyhledá psychologa (deprese, osobnostní poruchy)
Více informací viz Jurášková, J. (2006). Základy pedagogiky nadaných. Praha: 

IPPP.
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11.3 CD – Audio nahrávky

Hudební zážitky, pocity, které člověk při hraní nebo poslechu hudby prožívá, se u 

každého z nás velmi liší. Nejen podle našeho osobního „nastavení“, vkusu, ale také 

podle naší aktuální situace a rozpoložení. Zkrátka, i když o hudebním nadání jako 

takovém je celá tato práce, vlastní prožitek hudby se slovy dá popsat jen těžko.

Abych vám alespoň částečně mohla zprostředkovat hudbu v podobě, jak ji chápou 

mladí hudebníci, s nimiž jsem pracovala na tomto projektu, přikládám audio nahrávky, 

které byly pořízeny většinou na koncertech nebo soutěžích během posledního roku, a 

také ukázky jejich vlastní tvorby. Nejedná se o studiové nebo upravované nahrávky, 

proto prosím omluvte místy sníženou kvalitu zvuku.

Iva

1. M. Balakirew – M. Glinka – Skřivan

2. F. Liszt – Etudes de concert, No.3

3. B. Smetana – Slavnost českých venkovanů (z cyklu Sny)

Dita

4. V. Kosenko – Etuda fis-moll

5. S. Rachmaninov – Preludium h-moll, op. 32

6. A. Chacaturjan – Toccata pro klavír es-moll

7. G. Hrubišová- Capriccio

Lenka

8. P. I. Čajkovskij – Říjen
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Petr

9. A. Schnelzer – Predatory dances

10. F. Chopin – Etude c-moll, op. 25., no. 12 

11. F. Liszt – Transcendental etude no. 10, f-moll

12. S. Rachmaninov – Etuda es-moll, op. 39

Ondřej

13. Adagietto (vlastní tvorba)

14. In the Shadows – Theme (vlastní tvorba)

15. Silence Dreams of Voices (vlastní tvorba)

16. Song (vlastní tvorba)

Oliver

17. Thirteen skeletons quartet (vlastní tvorba)

18. Ballade cis dur (vlastní tvorba)

19. Notice no. 2 (vlastní tvorba)

20. Notice no. 10 (vlastní tvorba)

21. Notice no. 6 (vlastní tvorba)

22. Piano sonata no. 1, allegretto agitato (vlastní tvorba)
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