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AUTORSKÝ ABSTRAKT: 

Diplomová práce obsahuje popis, rozbor a následné srovnání vybraných českých 
houslových škol pro začátečníky. Výsledné hodnocení je provedeno na základě 
několika kritérií, například efektivity a rychlosti osvojení si houslové techniky 
žákem, rozvoje hudebnosti žáka, jakož i na základě hlediska estetického a 
hudebně motivačního. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY: 

The thesis contains a description, analysis and subsequent comparison of  

selected czech violin schools for the beginners. The final assessment is  

based on several criteria such as efficiency and speed of acquisition of  

violin techniques by the student, student's development of musicality, as well as 

the esthetic and musical motivation. 
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0. Úvod 

V úvodu bych ráda osvětlila, proč jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala právě 

téma „České houslové školy pro začátečníky“. Jeden z důvodů je, že sama hraji aktivně na 

housle a dodnes se stále zajímám o zlepšení mé houslové techniky. Tudíž se stále 

zamýšlím nad jejími kořeny a možnými variantami vylepšení postavení obou rukou, což 

řeší právě od začátku jakákoli dobrá houslová škola pro začátečníky. Další, asi podstatnější 

důvod je, že sama již patnáct let vyučuji na základní umělecké škole obor Hra na housle a 

stále se setkávám s novými mladými a nadšenými žáky, kteří se chtějí naučit hrát na housle 

a spoléhají (v této fázi spíše jejich rodiče) na moji profesionalitu jim tuto dovednost předat. 

Sama jsem začínala s hrou na housle ve třech letech a na svoje začátky si popravdě 

vůbec nevzpomínám. Nemáme uloženo v rodinných memoárech ani údaj, podle jaké školy 

jsem se učila hrát, ani podle jakých metod. Pravda ale je, že v průběhu mých houslových 

studií jsem prošla výukou u několika různých pedagogů, kteří měli odlišné postupy i 

názory na hru a její výuku, a díky tomu jsem pod jejich vedením několikrát měnila mé 

držení nástroje i smyčce. Částečně to bylo zapříčiněno mojí nedostatečnou připraveností na 

technicky náročnější skladby, částečně i osobní představou každého jednotlivého pedagoga 

a jeho kantorských metod. Ve vyšším věku, kdy jsem studovala již soukromě a měla lepší 

povědomí o mých potřebách, iniciace změny vycházela ode mě, ale v době studií na střední 

škole, kdy tyto změny vycházely hlavně z přání pedagogů, nebyly tyto procesy pro mě 

příliš pozitivní. 

Později jsem se mnohokrát zamýšlela nad tím, jak je u každého dítěte stěžejní pro 

jeho další vývoj začít podle správné metody a uhlídat její rozumné dodržování co celou 

dobu výuky. Vždy mi ale úvahy přerušila nezodpovězená otázka, zda lze vůbec určit, jaká 

metoda je „ta správná“ a navíc také jak určit kritéria korektního dodržování vybrané 

metody. Je všeobecně známé, že jakýkoli návyk, který si malé dítě zafixuje v raném 

dětství, ať už je dobrý nebo naopak špatný, ho provází celý život. V případě špatných 

návyků, pokud jsou náležitě časově fixovány, se pak celý život potýká hlavně 

s přeučováním těchto zlozvyků a zvláště ve vypjatých situacích jako koncertní vystoupení 

a ve stresu se mu tyto návyky vracejí. Z toho vyplývá, že zvláště v začátcích výuky, dokud 

si není žák jistý na hmatníku a při vedení smyčce, je nutné postupovat tak, aby si dítě 

nefixovalo chyby později jen těžko odstranitelné. Toto období je vždy poměrně dlouhé a 
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proto vhodný a přiměřený výběr učebního materiálu je jedním ze stěžejních předpokladů 

dobrého vývoje žákovy hry. Z tohoto vyplývá, že individualita žáka je hlavním hlediskem, 

ke kterému je třeba při výuce přihlížet. A samozřejmě i fakt, že jedním ze stěžejních 

momentů každého mladého studenta je výběr dobrého pedagoga, který s ním bude 

pracovat podle dobré metody. Jistě se mnou budete souhlasit, když vyjádřím názor, že 

výuka na hudební nástroj je záležitost velmi individuální a musí se zcela podřídit osobnosti 

a talentu jednotlivce. U každého dítěte je míra talentu versus dávka píle a houževnatosti 

jiná, řekněme zcela originální. Zde vyvstává další otázka: „Je vůbec možné aplikovat na 

začínajícího houslistu některou z učebnic hry na housle pro začátečníky?“ Nejen na tuto 

otázku se chci pokusit nalézt odpověď v této práci. 

Jak jsem již zmínila, sama činně již 15 let vyučuji, ale shodou okolností jsem vždy 

převážně přebírala starší žáky od jiných pedagogů, kteří z nějakých důvodů chtěli změnit 

styl výuky a s ním i učitele. Díky tomu mojí třídou neprošel velký počet úplných 

začátečníků, kterým bych se věnovala. Tato situace se však mění a snad i proto mě nyní 

tolik zajímá tématika škol hry pro začátečníky. V mé práci se chci zaměřit hlavně na české 

školy, a to ze dvou důvodů. Za prvé historie českých houslových virtuózů je velice 

zajímavá a pestrá. Vzhledem k tomu, jak jsou Čechy v porovnání s ostatními malá země, 

vyšlo z ní obrovské množství výborných houslistů, kteří oslnili celý svět. Znamená to dle 

mě nejen to, co říká přísloví „Co Čech, to muzikant“, ale že zde musela existovat určitá 

základna pedagogických osobností a jejich metod. Jak všichni víme, i sebevíce talentovaný 

žák, ale bez dobrého vedení nebo alespoň konzultací, má menší naději na úspěch, nežli 

průměrný žák s velmi kvalitním vedením.
1
 Tito pedagogové jistě po sobě museli zanechat 

nějaký odkaz v podobě škol nebo metod. Zajímá mě tedy, jaké jsou to školy a zda jsou 

dnes aktuální a použitelné. 

V souvislosti s tímto tématem považuji za nutné podotknout, že hudební školství 

celkově se v minulém století velmi změnilo. Je možné vysledovat, že v 18. a 19. století 

byla serióznější výuka houslí určena pouze úzkému okruhu lidí, kteří to s nástrojem 

                                                           
1
 Samozřejmě uznávám, že i toto pravidlo má své výjimky. Setkáme-li se s géniem, pak snad nezáleží 

víceméně na jeho pedagogovi a dotyčný je schopen se naučit hrát na nástroj sám. Takovýchto případů je ale 
minimálně a kromě nich zásadně popírám možnost kvalitně se naučit ovládat housle pouze formou 
samostudia. 
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mysleli vážně a dlouhodobě.
2
 U těchto dětí byl vždy zjištěn nějaký mimořádný talent a 

jejich studium bylo provázeno určitou originalitou. Snad proto z této doby se nedochovalo 

mnoho ucelených učebnic pro začátečníky a je možné z toho vyvodit, že metody byly spíše 

individuální a výuka často probíhala nápodobou svého učitele. Později, začátkem 20. 

století, se na housle učilo stále více dětí, a s tím zřejmě souvisí i vznik několika ucelených 

škol hry na housle. Zda to bylo proto, že vzrostl zájem o hru na housle, nebo naopak (že 

zájem o housle vzrostl proto, že bylo více dostupných materiálů k osvojení si hry), to je 

také předmětem mého pátrání. Nutno podotknout, že ale i v této době se studium houslí 

odehrávalo převážně v mezích soukromého vyučování, a tudíž to byl stále proces finančně 

náročný, který si nemohl dovolit kdokoli. 

Obrovský skok v hudebním školství celkově se odehrál po roce 1948. Tehdy vedení 

Československé republiky začalo podporovat kulturu a školství a to takovou měrou, že 

obrovsky narostl počet základních hudebních škol
3
, kde školné bylo minimální a dostupné 

v podstatě každému občanovi. Začalo být určitou normou, že většina žáků se vzdělávala 

kulturně i mimo základní školu, a to v těchto nově vzniklých LŠU. V té době začal 

houslový boom, „do houslí“ začalo chodit podstatně více dětí, a tím se i zásadně změnily 

nároky na houslovou pedagogiku. V prestižnějších místech (jako Praha, Brno atd.) si 

pedagogové mohli vybírat z přemíry zájemců. Na venkově již takový výběr talentů nebyl a 

v oblasti houslové pedagogiky, předpokládám, vznikla nová potřeba školy či metody, která 

bude srozumitelnější a účinnější i na děti méně talentované. Zájem o hru na nástroj stále 

přetrvával, snad i proto, že v případě možné budoucí profesionální dráhy mohl budoucí 

houslista více cestovat do zapovězeného zahraničí a získal tak možnost se podívat do 

kapitalistické části světa, kam byl jinak většině lidí přístup odepřen.
4
 

Po revoluci v roce 1989 se situace v hudebním školství opět změnila, společenské i 

finanční postavení profesionálních umělců
5
 ve společnosti kleslo a zájem o hru na nástroje 

v oblasti vážné hudby výrazně poklesl. S tím se spojuje podle mě opět určitá změna 

v přístupu k houslové pedagogice. Na školy, které jsou stále státní, přichází méně žáků se 

zájmem o hru na housle, a odliv žáků, který začal v 90. letech 20. stol. je stále větší. Často 

                                                           
2
 Snad s výjimkou dětí ze šlechtických nebo bohatších rodin, které na nástroj hrály spíše pro zábavu nebo 

z potřeby dodržování sociálních konvencí dané doby. 
3
 Tehdy se jmenovaly Lidové školy umění (LŠU). 

4
 Toto je moje osobní spekulace, vycházející z faktu, že sama jsem v takovéto rodině vyrůstala. 

5
 Zde konkrétně myslím umělců z oblasti vážné hudby. 
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jsou pedagogové bohužel nuceni přijmout žáka bez jakéhokoli talentu, pouze s velkým 

zájmem o hru. V takových případech je již jen na učiteli samotném, jak se s touto situací 

vyrovná a zda s žákem dosáhne určitých výsledků. Byť nejlepší výsledek může být jen 

stav, kdy tento žák získá kladný vztah k vážné hudbě. Tento názor není úplně z mé hlavy, 

několikrát jsem ho slyšela na poradách Základních uměleckých škol i od ostatních kolegů a 

jistě by se dalo na toto téma zeširoka diskutovat. To ovšem není předmětem mé práce. 

Druhý důvod, proč se chci věnovat hlavně rozboru českých houslových škol, je 

velmi prozaický. V České republice totiž není běžně k dispozici možné sehnat si nějakou 

moderní zahraniční školu pro začátečníky. Setkala jsem se jen s několika exempláři škol 

z dřívějších století, například školy Versuch einer gründlichen Violinschule Leopolda 

Mozarta (1756), Violinschule op. 102 Charlese de Bériota nebo Základní škola houslové 

hry Františka Ondříčka (1910). Všechny jsou ale dnes poměrně zastaralé a nepoužívané, 

navíc výtisky učebnice nelze koupit v obchodě, ale jsou pouze k dispozici v knihovnách 

k prezenčnímu studiu. Pokud v této práci chci hledat odpověď na otázku: „Podle jaké školy 

je dobré a možné vyučovat naše české začínající houslisty?“, a jakkoli je dnes Evropa 

otevřená a notové materiály je možno objednávat pohodlně přes internet ze zahraničí, 

musím přihlédnout také k faktu, zda jsou tyto zahraniční školy pro ně vůbec dostupné. I 

proto se chci zabývat hlavně českými školami, takzvaným národním zlatem, které tu pro 

nás naši předchůdci zanechali. Vždyť proč čerpat z ciziny, když celý svět do Čech jezdil za 

naši velkým houslovým pedagogem Otakarem Ševčíkem, který nám také zanechal svoji 

školu. 

Ráda bych se tedy podívala konkrétně na sedm vybraných houslových škol, vystihla 

jejich podstatu a následně porovnala a ohodnotila jimi používané postupy. Školy jsem 

seřadila v mé práci podle časové posloupnosti dle data prvního vydání každé školy. Pro 

moji práci jsem si vybrala konkrétně houslové školy autorů Jana Maláta, Otakara Ševčíka, 

Josefa Čermáka a Jana Berana, Viliama Kořínka, Josefa Micky a Magdaleny Mickové, 

Zdeňka Goly a Evy Bublové. Úvodem každé kapitoly nastíním i určitá historická data a 

skutečnosti, které se pojí k době, ve které daná škola vznikala, a také stručně zmíním 

životopisná data každého tvůrce dané houslové školy. Snad i to mi pomůže k nalezení 

podstaty jejich metod a ozřejmí se mi následná použitelnost či nepoužitelnost těchto metod 

v současné pedagogice.  
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Posledním bodem úvodu k mé práci je zamyšlení nad zásadní otázkou, co je vlastně 

srovnávací kritérium, podle kterého se rozpozná kvalitní houslová škola. Já si myslím, že 

kritérií je několik. Jistě je to konkrétní zvolený postup dané školy, volba následnosti 

probírané látky (jaký učebnice volí první prstoklad, jakou ruku zpočátku upřednostňuje a 

podobně). Také logičnost, s jakou dané prvky postupně představuje a rychlost, s jakou 

postupuje dopředu. V další řadě je to bezesporu hudební náplň školy, tudíž hudební kvalita 

jednotlivých cvičení ve škole zařazených (jaké písničky vyučuje, zda je převaha 

instruktivních skladeb nebo naopak jen technických cvičení atd.). Dále fakt, zda škola 

vyvíjí pouze techniku hry, nebo se zajímá i o dynamiku a výraz žáka a zařazuje cvičení pro 

rozvoj žákových schopností pracovat s hudebně-výrazovými prostředky. To vše ale souvisí 

s podle mě nejdůležitějším kritériem každé školy, a to je fakt, zda a v jaké míře je škola 

zaměřena na rozvoj hudebnosti žáka.  

Škola totiž musí předně vést žáka ke spontánnímu osobnímu projevu. Jak níže 

zmíním, samozřejmě bez jisté technické dovednosti není možné při hře na housle 

vyjadřovat své osobní postoje a pocity. Jednoduše proto, že pro to houslista nedisponuje 

technickými možnostmi. To ale potvrzuje fakt, že je třeba rozvíjet houslovou techniku ruku 

v ruce s žákovými schopnostmi se hudebně vyjadřovat a je třeba ho neustále podporovat 

v jeho hudební individualitě. Toto je podle mého názoru nejdůležitější kritérium každé 

houslové školy. Škola nesmí být pouze souhrn technických cvičení, ať už jakkoli 

kvalitních, ale musí mít určitý hudební přesah, který žáka při jeho studiu strhne, nadchne a 

roznítí v něm oheň touhy stále prohlubovat a zkvalitňovat svoji hru skrze další kvalitní 

hudební díla. 

1. Historie nástroje a výuky hry na housle  

Ještě než se podívám konkrétně na jednotlivé školy, ráda bych zopakovala pár 

základních faktů o nástroji, jehož ovládnutí je údajně nejtěžší ze všech nástrojů. Housle, 

strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděný v čistých kvintách, se vyvinul v 16. 

století v Itálii, jako předchůdce se považuje nástroj rubeba
6
. Barokní hudební génius T. A. 

G. Torelli okamžitě pro tento nový nástroj vytvořil první díla, převážně houslové koncerty, 

což byla v té době nově vzniklá a oblíbená forma. O opravdovou slávu italské houslové 

                                                           
6
 rubeba (rebec, rebeka) je středověký nástupce arabského nástroje rebáb a německého fidula. Je jí 

příbuzná i lira da braccio. 
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školy se zasloužili jejich nástupci A. Vivaldi, P. Locatelli nebo G. Tartini. Jeden z 

nejslavnějších géniů houslové hry byl bezesporu Ital Niccolo Paganini. Zajímavé je, že po 

dlouhá staletí byla výuka hry na housle pouze otázkou samouky nebo privátních lekcí, 

které byly vedeny podle osobní zkušenosti lektora, a tudíž dlouhé roky nevznikla žádná 

všeobecně rozšířená a univerzální učebnice hry na housle. 

Housle se překvapivě brzy staly i v Českých zemích symbolem národní hudebnosti a 

nejrozšířenějším lidovým hudebním nástrojem. Snad to bylo i díky univerzální manuální a 

nástrojové zručnosti a vrozené zpěvnosti, kterou v sobě Češi měli. Přestože většina 

českých houslistů 17. a 18. století byli také buď samouci, nebo žáci vyhlášených 

zahraničních mistrů, ovládli Čeští virtuózové dobře novou houslovou techniku. Jména ve 

své době vyhledávaných českých sólistů jsou dnes zapomenuta a dnes známě převážně ty, 

kteří nejen koncertovali, ale hlavně pro housle skládali. Je škoda, že tito virtuózové 

nezanechali po sobě nějakou učebnici nebo školu hry na housle. I když je pravda, že ne 

každý výborný instrumentalista musí být současně i výborný pedagog. Tudíž nemusí umět 

logicky a didakticky shrnout svoje technické postupy k nabytí virtuozity, což by každá 

správná učebnice měla obsahovat. Přesto za všechny zapomenuté české virtuózy, slavné 

v té době ve světě, zmíním alespoň jméno Josef Obermayer, František Bauer a Antonín 

Kammel (žáci Tartiniho). 

V době klasicismu se velké hudební osobnosti z Čech stěhovaly za lepšími výdělky a 

odcházelo tak mnoho vynikajících amatérských houslistů, například Václav Pichl (údajně 

byl v Itálii jedním z učitelů N. Paganiniho), Leopold Jansa (primarius Vídeňského 

kvarteta), bratři Pavel a Antonín Vraničtí, Jan Křtitel Vaňhal nebo Vilemína Nerudová 

(největší česká houslistka 19. století, rodačka z Brna). V Čechách upadala celková 

hudebnost i dovednost hry na housle, Pražská divadla nebyla schopna sehnat dostatečný 

počet hudebníků do svých kapel a orchestrů a proto v roce 1808 několik hudbymilovných 

českých šlechticů založilo spolek se jménem „Jednota pro zvelebení hudby v Čechách“. 

Tento spolek pak v roce 1811 založil nejstarší hudební ústav ve střední Evropě, Pražskou 

konzervatoř. Studium na konzervatoři bylo šestileté a probíhalo v německém jazyce, žáci se 

vzdělávali nejen v odborném, ale hlavně v širokém všeobecném vzdělávání (vyučovaly se 

předměty náboženství, slohová výchova, aritmetika, fyzika, přírodopis, zeměpis, 

antropologie, dějepis, logika, prozódie, mytologie, estetika a italština). Houslisté byli na 

konzervatoř přijímáni v nízkém počtu a cílem bylo vychovat hlavně orchestrální hráče. 
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Vyučování probíhalo pouze ve skupinových lekcích a o vyučovacích metodách nejsou 

dochovány žádné zprávy, pedagog zřejmě žákům jednotlivé pasáže předehrával a oni ji 

opakovali. 

Zakladatelem houslového oddělení a prvním houslovým profesorem Pražské 

konzervatoře byl B. V. Pixis
7
, který vychoval mnoho výborných houslistů. Jeho žák byl 

např. geniální virtuóz, snad český největší talent všech dob, Josef Slavík, který se proslavil 

svou virtuozitou i ve Vídni. Zde se setkal s již proslulým Paganinim a ten o Slavíkovi 

údajně prohlásil: „Svět se třese, když vy hrajete.“
8
.  Bohužel Slavík záhy zemřel ve věku 

27 let v Budapešti při svém prvním plánovaném evropském turné, a tudíž nevíme, zda by 

například on byl schopen ve vyšším věku po sobě zanechat nějakou metodickou učebnici 

houslové hry. Pixisův žák byl také V. Barták
9
, který je autorem houslové školy v 19. století 

hojně požívané. Jmenovala se Theoreticko-praktická škola hry na housle ve dvou 

odděleních a později ji upravil V. Hřímalý ml
10

. Podle této školy vyučoval na konzervatoři 

i A. Benewitz
11

. 

Na Pražské konzervatoři působil dále Pixisův žák Mořic Mildner. Jeho absolvent byl 

mimo jiné F. Laub
12

, který se stal prvním českým profesorem houslí na Moskevské 

konzervatoři a díky tomu byl i zakladatelem nejslavnější houslové školy světa, moskevské 

školy. Bohužel i F. Laub zemřel příliš brzy na to, aby po sobě zanechal nějakou houslovou 

učebnici. Po Mildnerovi nastoupil na konzervatoř A. Bennewitz. Je zajímavé, že stále žádný 

z těchto proslulých virtuózů, jejichž jména nejsou v dnešní době zapomenuta, po sobě také 

nezanechal jakoukoli houslovou učebnici. Na konzervatoři se samozřejmě vyučovala hra 

virtuózní, a to převážně podle zahraničních materiálů (například sbírky etud, které napsali 

Rodolphe Kreutzer, Heinrich Ernst Kayser, Jacques Mazas, Franz Wohlfahrt, Bartolomeo 

Campagnoli nebo Niccolò Paganini, ale stále neexistovala žádná ucelená škola hry na 

                                                           
7
 Bedřich Vilém Pixis (1786 - 1842) studoval u Ignaze Fränzla, který byl žákem českého emigranta J. V. 

Stamice, zakladatele slavné Mannheimské houslové školy 
8
 ŽÍDEK, F. Přehledné dějiny českého houslového umění. 1. vyd. Vyškov na Moravě: F. Obzina, 1960. s. 39. 

9
 Vincenc Barták (1797 - 1861), žák Pixise, byl český hudební skladatel, houslista a pedagog, vyučoval v 

Pražském Slepeckém ústavu a suploval i na konzervatoři.  
10

 Vojtěch Hřímalý ml. (1842 – 1908) byl český houslista, skladatel i pedagog, učil i na Ukrajině. Kromě 
úpravy Bartákovi školy napsal vlastní pedagogické dílo Tonální a rytmická studia pro houslisty. 
11

 Antonín Josef Václav Bennewitz (1833-1926) byl významný český houslista, dirigent a hudební pedagog. 
Byl vedoucím houslového oddělení na Pražské konzervatoři, později i jejím ředitelem. Spoluzaložil smyčcový 
soubor České kvarteto. Jeho žáci byli například F. Ondříček nebo O. Ševčík. 
12

 Ferdinand Laub (1832 – 1875) byl významný český houslový virtuóz a skladatel. P. I. Čajkovskij ho označil 
za největšího houslistu své doby a věnoval mu svůj Smyčcový kvartet č. 2 F dur 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_H%C5%99%C3%ADmal%C3%BD_mlad%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1797
http://cs.wikipedia.org/wiki/1861
https://cs.wikipedia.org/wiki/1833
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kvarteto
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housle a vyučování bylo i v této době postaveno na individuálním systému a osobní 

zkušenosti daného pedagoga. 

Na Pražské konzervatoři později působili také další žák Bennewitze, výjimečný 

virtuóz F. Ondříček
13

, světový sólista a neuvěřitelný houslový fenomén. V oblasti 

pedagogické činnosti byl nejprve angažován ve Vídni, a to jako profesor a později ředitel 

Nové vídeňské konzervatoře, ale po první světové válce v roce 1919, tři roky před smrtí, 

byl povolán do Prahy jako profesor nově zřízené Mistrovské školy Pražské konzervatoře. 

Ondříček na základě anatomických a fyziologických studií a svých rozsáhlých zkušeností 

vypracoval vlastní metodu houslové hry, která prokázala svými výsledky neobyčejnou 

úspěšnost. Společně se Siegfriedem Mittelmannem sepsali a v němčině vydali didaktická 

díla Elementarschule des Violinspiels (Základní škola houslové hry, vydáno 1910) a 

Meistertechnik des Violinspiels (Mistrovská škola houslové hry, vydáno 1909). Tyto 

učebnic ale víceméně nejsou v dnešní době aktivně používány. 

Je tak pro mě udivující fakt, že jednu z prvních českých houslových škol, která se 

široce rozšířila mezi houslové kantory i žáky začátečníky a která se na některých školách 

používá dodnes, je napsána člověkem, který byl spíše multiinstrumentalista a skladatel. 

Navíc nijak nevynikal ve virtuózní houslové hře, nestudoval ji a dokonce ani nevystudoval 

konzervatoř obecně. Studoval pouze na Varhanické škole hru na varhany a houslím se 

věnoval ve svém životě jen částečně. Tento pozoruhodný člověk nebyl nikdo jiný než Jan 

Malát. 

2. Praktická škola hry na housle Jana Maláta 

Jan Malát je autorem houslové školy pro začátečníky vydané na konci 19. století, 

konkrétně roku 1894. Později se velmi rozšířila a učili podle ní čeští pedagogové hlavně 

v první polovině 20. století. Malátovo jméno si mnozí spojují jen s didaktickou činností, 

ale zasvěcení vědí, že v jeho životě figurovalo více profesních zájmů. Byl to nejen 

houslový pedagog a teoretik, ale i hráč na různé hudební nástroje, hudební skladatel a také 

sběratel a upravovatel lidových písní. 

 

                                                           
13

 František Ondříček (1857- 1922) byl český houslista, světový virtuóz, hudební skladatel a také pedagog.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anatomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/1857
http://cs.wikipedia.org/wiki/1922
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2.1. Osobnost Jana Maláta 

Jan Křtitel Malát se narodil 16. června 1843 ve východočeském městě Starý Bydžov. 

Základy hudby mu předával jeho otec, kantor na místní škole. Malát pokračoval ve 

studiích v Praze, kde roku 1862 absolvoval Učitelský ústav a následně vystudoval 

Varhanní školu. Po jejím dokončení se vrátil zpět do místa rodiště. Svou hudební a 

učitelskou dráhu začínal v Novém Bydžově, kde učil v letech 1863 – 1866 na Chlapecké 

hlavní škole. Zpíval také v místním pěveckém spolku a hrál na koncertech na varhany, 

klavír i housle. Pak 10 let učil na Dívčí hlavní škole v Hořicích a v té době napsal mnoho 

svých hudebních děl jako sbory, písně a skladby pro klavír
14

. Oženil se zde s Aninkou 

Petrovou a roku 1876 se Malátovi přestěhovali na Pražský Smíchov.  

 

Obr.č. 1 - Fotografie J. Maláta z roku 1913 

Vedle svého učitelského povolání byl Malát neobyčejně aktivní v řadě hudebně 

publicistických činnostech. Především vytvořil autorská hudebně pedagogická díla, 

konkrétně vlastní školy pro různé nástroje, například školu hry na housle, na klavír (ve 

spolupráci se Zdeňkem Fibichem), na harmonium a dokonce na flétnu. Dále publikoval i 

instruktivní skladby a úpravy různých skladeb, které v dané době významně sloužily jako 

doplněk k výuce hry na nástroj.  

Zajímavá byla i Malátova činnost v oblasti žurnalistiky. Od roku 1879 pravidelně 

publikoval své články o hudební pedagogice, nejvíce asi v časopise Dalibor, kde byl také 

pedagogickým referentem. V roce 1892 se stal redaktorem Vilímkova časopisu Mladý 

                                                           
14

 například Overtura pro malý orchestr nebo scénická hudba k Tylovým Kutnohorským havířům (pro hořické 
ochotníky) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1843
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Byd%C5%BEov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Byd%C5%BEov
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houslista, zde uveřejnil víc jak šedesát článků a statí. Dokonce byl autorem několika hesel 

v Ottově slovníku naučném.  

Později napsal Malát i několik oper
15

 a v desítkách různých souborů postupně vyšlo 

několik set sebraných písní a přes tisíc jeho písňových úprav. Koncem 19. století totiž 

získal velkou popularitu úpravami lidových písní a jeho stěžejní dílo v této oblasti je Český 

národní poklad (pro jeden hlas s průvodem klavíru), který v sedmi svazcích obsahuje cca 

700 písní. Tento materiál Malát využíval i při školní výuce hudební výchovy a řadu písní 

zařadil do svých školních zpěvníků. Ve své době byla velmi populární i jeho sbírka 

Posvátný čas vánoční (soubor českých koled s doprovodem harmonia). Malát zemřel 2. 

prosince 1915 v Praze a je pohřben na Olšanských hřbitovech. 

2.2. Malátova Praktická škola hry na housle 

Přestože Malát napsal několik škol pro různé nástroje, z jeho pedagogické činnosti je 

zřejmě nejznámější Praktická škola hry na housle. Malát je z tvůrců houslových škol, na 

které jsem se v mé práci zaměřila, nejdříve narozený a i jeho škola je nejstarší z hlediska 

vydání. Malát si ji začal vydávat vlastním nákladem v roce 1894 v Praze. Jeho škola 

vychází ještě ze stupnicové soustavy, kterou později Ševčík ve své škole odsuzuje. (Ševčík 

proti stupnicovému systému staví svůj geniální a novátorský vynález, půltónový systém, a 

tím všechny předchozí školy staví do stínu zapomnění.) Já se přesto tuto školu rozhodla 

zařadit alespoň informativně do rozborů v mé práci, protože podle mých informací 

Malátova učebnice dodnes leží v nejednom archivu základních uměleckých škol, stále ji 

doporučují některé školní osnovy a dokonce někteří starší pedagogové z ní neustále 

používají určité výňatky. 

Malát školu rozdělil do 10 sešitů, které jsou vydány každý samostatně (snad aby 

nebyla škola tak objemná a žák, který podle ní studoval, mohl do hodin nosit jen určitou 

právě probíranou část), ale číslování stran stále navazuje. Škola má tak asi 200 stran. 

Cvičení jsou poměrně nesystematicky číslována, vždy jsou po nějakém čase číslována od 

začátku, a vyšší celky, zřejmě kapitoly, jsou pouze s názvy bez čísel. Navíc chybí jakýkoli 

rejstřík nebo soupis obsahu, který by zlepšil orientaci v celé učebnici. 

                                                           
15

 opera Svatojanská pouť (1896, nedochovala se); opera Slavnost sv. Floriána (jednoaktovka, premiéra roku 
1899 pod názvem Stáňa); opera Staří blázni (komická trojaktová, premiéra roku 1908 pod názvem Veselé 
námluvy)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1915
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1%C5%88a_%28opera%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesel%C3%A9_n%C3%A1mluvy_%28opera%29
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Obr.č. 2 – Obálka Malátovi Praktické školy hry na housle, jedno z prvních vydání 

Já jsem pracovala s vydáním z roku 1945, které jsem získala v archivu mé domovské 

základní umělecké školy na Praze 9, Prosek. Toto vydání vzhledem ke svému věku 

používá podstatně zastaralý jazyk a tvary slov, takže pro dítě je učebnice z tohoto hlediska 

poměrně nepřijatelná. Také grafické zpracování je žalostné, ve škole nejsou žádné obrázky 

ani říkadla. I když dobové anotace uvádějí, že Malátova škola se skládá převážně 

z jednoduchých nástrojových stylizací českých, moravských a slovenských lidových písní, 

a sám autor cvičení popisuje jako česká nebo slovenská národní (bez názvu písně), tak 

bohužel u jediného cvičení není připojen text. Sama jsem většinu písní nepoznala, a 

myslím si, že bez textu jsou pro současné malé děti tyto melodie téměř neidentifikovatelné. 

2.2.1. Malátova praktická škola – 1. sešit 

V pvním sešitu na začátku učebnice chybí jakýkoli popis nebo ilustrace držení 

nástroje, je zde jen velmi stručný popis několika pojmů z hudební teorie (délky a názvy not 

a pomlk atd.), což se mi jeví jako nedostatečné. Autor ale doporučuje, aby žáka se vším 

seznámil učitel, zřejmě tak vychází z dobové praxe, kdy žáci v postatě vše opakovali po 

svém učiteli a víceméně byli jen jeho kopií. Přesto si myslím, že v pozdějších reedicích 

mohly být editory dodány nějaké základní podklady pro držení nástroje jako popis, fotky 

nebo ilustrace, protože pro žáka je vždy dobré, když se může i mimo hodiny někde 

inspirovat nebo si zopakovat pokyny, které mu učitel na hodině předával ústně.  

V  Malátově prvním sešitu vidím z dnešního pohledu dva zásadní nedostatky, díky 

nimž je pro mě tato škola pro současnou výuku nepřijatelná. Prvním je fakt, že autor začíná 

školu hrou na prázdných strunách dlouhými notami (noty celé). Uvolněné tahy smyčcem 

jsou pro začátečníka celkově velmi obtížné, a čím delší noty, tím je vedení obtížnější 
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z důvodu fixace ruky v ramenním kloubu a také obrátky na obou koncích smyčce. Po pravé 

ruce je vyžadováno, aby smyčec vedla bez trhavých pohybů, vyrovnala poměr tahu a tlaku 

na struny a to vše houslista vyrovnává pomocí uvolněných a uvědomělých pohybů lokte, 

předloktí, zápěstí a prstů. Tuto dovednost ale nikdo nemá vrozenou a je výsledkem delšího 

cvičení a hlavně pochopení obecného principu, který samozřejmě začátečník neovládá. 

Současná metodika vychází naopak z nácviku krátkých tahů smyčce, nejdříve ve středu 

smyčce, pak i u žabky a u špičky. Všechna cvičení se cvičí s pomlkami mezi tahy dolů a 

nahoru a až později následují nepřerušené dlouhé smyky. Teprve po zvládnutí krátkých 

smyků ve všech třetinách smyčce se přechází ke hře polovinami smyčce a nakonec, po 

určitém čase, kdy si začátečník celkově osvojí komplikované držení nejen smyčce, ale i 

houslí, začne používat hru celým smykem. Malát ale chybně začíná od dlouhých smyků, 

což je pro začátečníka únavné, hrozí strnulost držení smyčce a zvláště pro malé děti, které 

jsou nepřetržitě v pohybu, je tento statický dlouhý pohyb s výdrží nepřirozený. 

Druhá zásadní chyba, jak jsem již zmínila výše, je, že autor začíná vyučovat žáka hru 

levou rukou v systému stupnicového prstokladu. 

 

Obr.č. 3 – Schéma houslového prstokladu ve stupnicové soustavě, zde stupnice C dur
16

. 

V systému stupnicového prstokladu se prsty kladou na struny podle určité stupnice. 

Stupnice ale mají své řazení půltónů a celých tónů daní jinými kritérii, takže při hře na 

housle vychází postavení jednotlivých hmatů prstů levé ruky na každé struně rozdílně. 

Například ve stupnici C dur vystřídá ruka tři hmaty. To je pro začátečníka a pro jeho 

orientaci na hmatníku velmi matoucí skutečnost. Je však pravda, že do doby Maláta se 

                                                           
16

 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit I., str. 3 
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tento systém používal a až škola Ševčíkova, kterou se budu zabývat v kapitole 3, přináší 

jiný novátorský a zlehčující systém. 

V Malátově škole autor také při volbě první struny začíná s cvičeními na E struně. 

Ve stupnicovém prstokladu ve stupnici C dur to znamená ale prstoklad se všemi prsty od 

sebe, což je pro ruku začátečníka nepohodlný a zcela nevhodný prstoklad. Navíc struna E 

je ze všech houslových strun nejvyšší, má pisklavý tón a pro ucho začátečníka, kdy jeho 

tahy smyčcem nejsou ještě zcela perfektní, vydává nepříjemný zvuk. Já doporučuji vždy 

začínat na středních strunách D a A, což je také přirozená hlasová poloha začínajícího žáka 

a ten si pak může i zazpívat se svojí hrou ve stejné oktávě. 

Autor ve své škole postupuje od vrchní struny E ke spodní G, na každé struně 

přibývá komplikovanějších cvičení, které kombinují v levé ruce nestupnicové postupy 

s rozdílnými tahy smyku v pravé ruce. Každé struně se autor věnuje pouze v malém počtu 

cvičení, přibližně jen na 2–3 stranách. Navíc díky tomu, že žák během cvičení na všech 

čtyřech strunách vystřídá tři prstoklady, je pro mě tento prostor zcela nepřijatelný. Od části 

cvičení na struně D jsou zařazeny i noty čtvrťové, ale autor stále vyžaduje hru détaché. 

Dnešní výukový způsob nav začátku, tedy krátké tahy smyčce s pomlkou, učebnice vůbec 

neobsahuje. Dále autor připojuje cvičení na přechody přes struny, překvapivě ale uvádí 

nejprve těžší cvičení, kdy žák musí téměř na každou notu přejít na jinou strunu, a až 

následně lehčí cvičení, kdy se žák vždy zdrží na jedné struně déle.  

Než rozeberu další kapitoly 1. sešitu, musím pro úplnost uvést osvětlení, jak se na 

levé ruce houslisty řadí prsty v houslové terminologii. Prsty se počítají pouze od 

ukazováku k malíčku, palec se vynechává, ten určuje pouze polohu ruky. Konkrétně je 

ukazovák označován jako 1. prst, prostředník jako 2. prst, prsteník jako 3. prst a malík jako 

4. prst. Velmi zvláštní, pro mě nepřijatelný, přístup autora je právě práce s jednotlivými 

prsty levé ruky. V podstatě od prvních cvičení používá hned kombinace prstů, a to 

konkrétně 1. – 3. prstu. Ale do konce 1. sešitu žák neprocvičí úhoz 4. prstu, vždy místo něj 

používá prázdnou strunu. Podle mě je tento postup velmi špatný, protože 4. prst jako 

nejslabší prst levé ruky se má dostatečně brzy začít používat. Navíc se podle něj formuje 

celé vřetenovité vytočení dlaně levé ruky. Chápu, že jeho používání je pro začátečníka 

nejvíce komplikované a snad i nepříjemné, ale čím více se odkládá hra 4. prstem, nácvik 
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jeho úhozu a celkově práce s tím, tím horší pak má žák k němu vztah a často si toto trauma 

nese dlouho do další výuky. 

Na konci 1. sešitu jsou zařazena cvičení na intervaly, v této škole jen melodicky, což 

je podle mě v začátcích hry správné. Myslím si, že učení se příliš brzy hře dvojhmatů může 

být pro začátečníky stresující. Ale ocenila bych naopak, kdyby autor zařadil alespoň nějaká 

cvičení pro hru na dvou strunách, ať už dvojzvuky
17

 nebo jen souzvuky prázdných strun. 

Všechna cvičení celého 1. sešitu jsou navíc psána stereotypně jen ve čtyřčtvrťovém taktu, 

až poslední strana je věnována nácviku taktu dvoučtvrťového. Ale hned v kombinaci 

s notami osminovými i šestnáctinovými, což z didaktického hlediska není dobrá 

kombinace, na jednom místě zkombinovat více nových a těžších poznatků. 

2.2.2. Malátova praktická škola – 2. sešit 

Další sešity již neobsahují žádnou předmluvu nebo úvod a rovnou pokračují v 

návaznosti na předchozí sešity. Chvályhodný je v učebnici fakt, že mnoho cvičení je 

doplněno o druhý hlas, tudíž pedagog může většinu cvičení žáka doprovázet. Autor zde 

zařazuje cvičení, většinou v podobě lidových písní, kdy druhý hlas je koncipován ve velmi 

snadném duchu. Autor nabádá k tomu, aby žák střídavě hrál první i druhý hlas, což vidím 

jako velmi dobrý záměr. Žák je již od brzkých začátků veden k nácviku vnímání a 

reprodukce nejen hlavní melodie, ale i druhého hlasu nebo vyloženě doprovodu. To bývá 

pro začátečníky velmi obtížné, proto si myslím, že čím dříve se začátečník setká s touto 

problematikou, tím pro něj bude snadnější později druhé hlasy hrát nebo i sám vytvářet.  

Již na konci 1. sešitu Malát uvádí cvičení s šestnáctinovými notami. Nyní v nich 

pokračuje, zpočátku jen v opakovaných šestnáctinách, což je pro nácvik drobnějších 

hodnot vhodné. Je dobré, že žáka seznamuje tak brzy s těmito rychlými rytmickými 

hodnotami, ze kterých často mají začátečníci respekt až trauma. Snad bych je jen zařadila 

postupně, a ne rovnou v kombinaci s notami osminovými, jak jsem již zmínila v předchozí 

kapitole. Dále učebnice žáka seznamuje s takty „alla breve“ a dvoupůlovým, což se mi jeví 

jako zbytečné, hlavně když doposud nebyl uveden základní takt tříčtvrťový. Třídobé takty 

jsou z mého pohledu pro začátečníky obtížnější, proto bych s jejich nácvikem nikdy dlouho 

                                                           
17

 Dvojzvuk v terminologii houslí je souzvuk dvou tónů, kdy jeden tón se mačká prstem a druhý se hraje 
prázdnou strunou. 
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neotálela. Dále zde postrádám jakoukoli zmínku a cvičení na jev zvaný předtaktí
18

, který se 

vyskytuje v mnoha běžných písních nebo skladbách. V tomto oddílu autor uvádí rytmická 

cvičení, která pracují s pomlkami a krátkými smyky, podle mě ale tato cvičení měla být 

zařazena již na začátku 1. sešitu.  

Celkově se mi řazení dílů zdá dost chaotické, protože například až nyní je zařazena 

kapitola Takt čtyřčtvrťový
19

, kdy je řádně vysvětlena i jeho teorie. Je úsměvné, že 

vysvětlení autor zařadil po tom, kdy již tento takt praktikoval v předchozích cvičeních. 

Dále je zařazena kapitola, která seznamuje a procvičuje hru noty s tečkou. Vysvětlující text 

víceméně chybí, zřejmě autor opět vychází z dobové praxe, kdy všechno vysvětlování 

přebíral pedagog. Cvičení na notu s tečkou jsou poměrně pěkně koncipovaná a je zde i 

dobrý doprovod druhých houslí. V polovině 2. sešitu je konečně zařazen oddíl, který 

seznamuje žáka s tříčtvrťovým taktem
20

. Autor ale v rychlém sledu probere všechny 

možnosti taktu (tzn. se všemi možnostmi od noty půlové s tečkou až po šestnáctinové), 

aniž by je nějak důkladněji procvičil ve cvičeních, jen uvede několik národních písní 

v tomto taktu. A hned připojuje smyk portato
21

, který opět nijak nevysvětlí, pouze 

zdůvodní jeho použití, evidentně spoléhá na pedagogovu samostatnou činnost v hodině.  

V dalším oddílu procvičuje učebnice takt tříosminový, nácvik se nese v podobném duchu 

jako doposud, a i všechna cvičení 2. sešitu jsou psána stále ve stupnicovém prstokladu 

tóniny C dur, takže žák se neseznamuje s žádnou novou tóninou ani prstokladem. 

2.2.3. Malátova praktická škola – 3. sešit  

Ve třetím sešitě učebnice pokračuje v nácviku třídobých taktů, zde konkrétně takt 

třípůlový. Podle mě je to v hudbě poměrně málo používaný takt a prostor, který mu 

učebnice věnuje, je pro mě příliš velký. V dalším oddílu se Malát konečně zmiňuje o 

dynamice a zařazuje ji do cvičení. Tato zmínka podle mého názoru měla být podstatně 

dříve, začátečník by se měl učit pracovat s dynamikou od samého začátku. Postupně pak 

jsou řazena cvičení na ligaturu
22

, šestiosminový a šestičtvrťový takt. A také na podle mě 

dnes téměř nepoužívané užívané takty devítičtvrťový a dvanáctičtvrťový. Myslím si, že 

                                                           
18

 Předtaktí je neúplný takt na začátku skladby nebo určitého hudebního úseku. V závěrečném taktu skladby 
nebo úseku pak často bývá poslední takt zkrácen, aby odpovídal doplnění počátečního taktu. 
19

 MALÁT, J. Praktická škola hry na housle. Praha : Orbis, 1950. 2.sešit, str. 26 
20

 MALÁT, J. Praktická škola hry na housle. Praha : Orbis, 1950. 2.sešit, str. 32 
21

 Portato (odděleně) je druh smyku, kdy se hraje více not na jeden tah a noty jsou odděleny zastavením. 
22

 Ligatura je oblouček spojující 2 noty stejné výšky, kdy celková délka noty je součet obou not. 

http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04717?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000008&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04717?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000008&format=999
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měla být ale zařazena hlavně problematika stupnice, doposud učebnice nepojmenovala 

stupnici C dur ani její akord. A také chybí jakýkoli nácvik jiného smyku než détaché. Sice 

v kapitole o taktu tříčtvrťovém je zmíněna hra portato, ale jen zcela okrajově, a hlavně 

druhý nejdůležitější smyk legato
23

 by jí měl předcházet. Ten se sice vyskytuje v několika 

druhých hlasech (ty jsou ale určeny pouze pro pedagoga) a žák se seznámí s legatem až ve 

čtvrtém sešitu.  

Předposlední oddíl 3. sešitu je věnován opět chaoticky a zkratkovitě několika 

zásadním problémům najednou. Nejprve na osmi řádcích procvičí konečně žákův 4. prst, 

navíc s velmi bizarním popisem. Autor zde doporučuje malík tolik necvičit, protože je 

slabý a nemá se proto namáhat. To je ale absurdní tvrzení, protože z osvědčené praxe 

naopak víme, že na jevy, které nám činí potíže, je potřeba se ve cvičení zaměřit nejvíce. 

V posledním oddílu 3. sešitu (reálně na dvou stranách) je zařazena problematika, kterou 

autor nazývá „Zvýšené a snížené tóny“ a konkrétně zde ukazuje půltónový posuv prstů. Je 

až absurdní, že tak nesystematicky seznamuje začátečníka najednou s posuvem všech prstů 

a tím mu podle mě v podstatě roztříští jakýkoli pojem o ustálení prstokladu. Žák se zde má 

během minimálního počtu cvičení naučit posouvat všechny prsty, a to na všech strunách. 

Tento předpoklad je podle mě absolutně nereálný a i díky tomuto místu se mi jeví 

Malátova škola jako absolutně nepřijatelná. Navíc v dalším sešitě autor tuto problematiku 

půltónových posuvů nerozšiřuje, ale naopak se vrací do tóniny C dur a řeší smyková 

cvičení. 

2.2.4. Malátova praktická škola – 4. a 5. sešit 

Na začátku pátého sešitu je konečně uveden smyk legato. Nácvik je opět velmi 

zkratkovitý, cvičení jsou nedostatečně krátká a pohybují se pouze ve stupnicových 

chodech, vzápětí naopak hned v kombinaci přes struny. Další oddíl konečně vysvětluje 

teorii stupnice (zde C dur) a také osvětluje a cvičí intervaly, zde jsou uvedeny zase 

harmonicky. V další kapitole je uvedena paralelní mollová stupnice od C dur, konkrétně a 

moll melodická, a několik cvičení v její tónině. Jsou zde již složitější kombinace různých 

taktů, rychlejších drobných not a smyku legato. Ve stejném duchu jsou postupně probírány 

další tóniny (G dur a její paralelní e moll, D dur a její paralelní h moll a nakonec A dur). 

                                                           
23

 Legato (italsky „vázaně“) je druh smyku, kdy na jeden tah se hrají dvě nebo více not nestejné výšky. 
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Pátý sešit navazuje paralelní stupnicí fis moll, Dále se autor vrací ke stupnicím 

s béčky a uvádí stupnice F dur, d moll, B dur, g moll, Es dur a c moll. Náplň cvičení, které 

jsou vždy koncipované v dané probírané tónině, už je poměrně dost komplikovaná, 

kombinace složitějších rytmů (např. trioly, synkopy atd.) a různé nové druhy smyků (např. 

staccato, řadové staccato atd.). Zde musí být žák již na velmi dobrém stupni dovednosti 

ovládat nástroj. Podle mě ale musí být po absolvování předchozích sešitů pro žáka 

prstokladová stále představa podstatně chaotická, protože žádné stupnice nesouvisí nějak 

logicky s nějakým systémem prstokladů. Poslední oddíl 5. sešitu probírá dvojhmaty. 

Cvičení jsou pěkně koncipována, i když podle mě některá lehčí cvičení (např. dvojzvuky 

s používáním jedné noty na prázdné struně) měly být zařazeny již dříve. A to nejen 

z důvodu, aby se začátečník seznámil s hrou na dvou strunách a neměl z ní pak později 

obavy. Ale hlavně proto, že v případě hry dvojzvuků způsobem, kdy na spodní struně se 

vyhmatávají prsty tóny a vrchní struna je prázdná, se krásně formuje postavení levé ruky se 

správným vřetenovitým vytočením levého zápěstí a přikloněním 4. prstu k hmatníku. 

2.2.5. Shrnutí Malátovy školy 

Malátova škola má ještě dalších 5 sešitů, které postupují víceméně ve stejném duchu 

jako sešity předešlé. Jak jsem již výše napsala, tuto školu jsem v rozboru uvedla hlavně 

proto, že ji některé ZUS ve svých výukových programech stále doporučují pro výuku hry 

na housle. Z mého pohledu ale jakákoli škola, která používá stupnicový systém (tzn. 

všechny „předševčíkovské“) je z dnešního moderního pohledu nepřijatelná. Je pravda, 

že Malátova škola obsahuje několik pěkných cvičení, hlavně ta pro dvoje housle například, 

ale ta bych maximálně vybrala a použila při výuce spíše jako doplňkový materiál. Existuje 

totiž velký výběr jiných, modernějších a kvalitnějších instruktivních cvičení nebo 

skladbiček od jiných autorů. Je dobré vědět, že existovaly kvalitní školy té doby, ať už 

Malátova nebo další, které jsou také v některých evidentně neaktualizovaných osnovách 

ZUS doporučované, jako například Praktická škola hry na housle (1909) Bedřicha 

Kozánka. S klidným svědomím bych ale tyto školy považovala spíše za historickou 

zajímavost a nechala bych je již odpočívat v archivech.  
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3. Otakar Ševčík a jeho Houslová škola pro začátečníky 

Jméno Otakara Ševčíka je proslaveno po celém světě, a to především díky jeho 

pedagogickému dílu, které nám odkázal. I v Čechách, obzvláště lidé starší generace, kteří 

si prošli výukou na housle, budou znát charakteristickou houslovou učebnici se světle 

zelenou obálkou a velkými tiskacími písmeny „O“ a „Š“, což je monogram tohoto velkého 

hudebního pedagoga. Sešity jeho houslové školy jsou tak při vydávání označovány více jak 

50 let. Protože škola byla od počátku vydána vícejazyčně, podle jeho školy hrají žáci 

mnohých hudebních škol na celém světě a učili se podle ní mnozí velcí světoví houslisté.  

 

Obr.č. 4 - Obálka Houslové školy pro začátečníky. op. 6. Otakara Ševčíka 

3.1. Osobnost Otakara Ševčíka 

Otakar Ševčík patří beze sporu mezi nejvýraznější osobnosti nejen české houslové 

pedagogiky, ale odkazovali se na něj a stále odkazují světoví pedagogové. Za svého života 

byl známý jako upřímný vlastenec, člen různých čestných výborů a hudebních spolků. 

Založil pro nemajetné studenty Pražské konzervatoře nadaci nazvanou „Ševčíkova kolej“, 

při založení jí věnoval milion korun a po smrti jí odkázal dalších 2,4 milióny korun. O 

Ševčíkově věhlasu svědčí i fakt, že je po něm pojmenováno několik ulic v různých českých 

městech, se kterými byl spjat jeho život. Z Písku dokonce vede Ševčíkova turistická stezka, 

jsou zde po něm pojmenovány umělecké školy a několik let existovala houslová soutěž 

Ševčíkův Písek.  

Tento houslový virtuos a pedagog se narodil 22. března 1852 v Horažďovicích. Jeho 

otec byl učitel. Být učitelem v té době znamenalo být i hudebníkem, a právě on ho 

v dětství učil zpěvu, hře na klavír a na housle. Přestože právě otec byl jeho prvním 

http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04709?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000004&format=999
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učitelem, nesouhlasil s jeho profesní hudební dráhou a dal ho zapsat na akademické 

gymnázium, odkud ale Ševčík odešel. V letech 1866 - 1870 pak studoval housle na Pražské 

konzervatoři, zpočátku i přes otcův nesouhlas, a to ve třídě profesora A. Sitta
24

 a A. 

Bennewitze.  

 

Obr.č. 5 - Fotka Otakara Ševčíka 

Jeho profesní život houslisty byl velmi pestrý a úspěšný. Po absolutoriu 3 roky 

působil jako koncertní mistr v salzburském Mozarteu. Zároveň také soukromě učil a založil 

i své vlastní kvarteto. V dubnu 1973 se stal koncertním mistrem Pražského Prozatímního 

divadla, ale hned měsíc nato dostal nabídku stát se koncertním mistrem Vídeňské komické 

opery, kde pobyl asi rok. Roku 1874 přijal nabídku místa koncertního mistra v Charkově, 

dále pokračoval do Kyjeva, kde byl v letech 1875 - 1892 profesorem na tamní hudební 

škole, která tehdy povýšila na Ruskou carskou hudební společnost. Stále samostatně 

koncertoval nejen v Rusku ale i v Polsku. Je známo, že byl prvním houslistou Kyjevského 

klavírního kvinteta
25

.  

V době Ševčíkova působení v Rusku vznikaly a byly zde i poprvé knižně vydány 

jeho první opusy, jako např. Škola houslové techniky op. 1 nebo Škola smyčcové techniky 

op. 2. Zde napsal i své České tance op. 10, z nichž je nejznámější variace na známou 

českou píseň „Holka modrooká“. V Rusku se setkal také s E. Ysaÿem
26

, pod jehož vedením 

hrál v orchestru. Během tohoto působení ale začal mít Ševčík problémy s očima, brzy 

                                                           
24

 Antonín Sitt (1847 – 1929) byl významný český houslista, působil jako koncertní mistr v Německu, Švédsku 
a Finsku, vystupoval úspěšně i jako sólista a také byl pedagogem na Pražské konzervatoři. 
25

 Kyjevský klavírní kvartet založil v 80. letech ukrajinský skladatelem Mykola Lysenko (1842 - 1912). Druhým 
houslistou tohoto kvinteta byl také Čech Vladislav Alois, v Rusku působící pod pseudonymem Vladislav 
Francovič Musikant. 
26

 Eugéne Ysaÿe (1858 - 1931) byl významný belgický houslista, skladatel a dirigent. Působil nějaký čas 
v Rusku. Jeho manželka Jeanette Dincin se zde stala Ševčíkovou žákyní. 
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musel začít nosit černou pásku přes oko a také pociťoval potíže s hlasivkami. Hlasové 

komplikace způsobily ukončení jeho rozvíjející se pěvecké kariéry a oční problémy mu 

znesnadňovaly hru v orchestru, protože nebyl schopen číst party z listu. Souhrnně tyto 

zdravotní problémy zapříčinily jeho postupný přechod k jediné činnosti, a to k 

pedagogické dráze. V roce 1892 se vrátil zpět do Čech a přijal místo profesora houslí na 

Pražské konzervatoři. Ještě na jaře 1893 provedl Ševčík v Pražském Rudolfinu houslový 

koncert H. Vieuxtempse
27

. Pravděpodobně to bylo vůbec poslední jeho koncertní 

vystoupení. V roce 1901 byl jmenován jako vedoucí houslového oddělení
28

 a právě 

v tomto období se o jeho vyučovací metody strhl velký zájem. Jistě to bylo i v důsledku 

fenomenálních úspěchů jeho dvou nejslavnějších žáků
29

.  

Ševčík dostal nabídky na místo profesora na Královské akademii v Londýně (Royal 

Academy of Music), na chicagské konzervatoři (American Music Conservatory Chicago) a 

na mnichovské Královské akademii (Akademie der Bildenden Künste München). V letech 

1903 - 1906 vedl v Kandlově mlýně u Prachatic letní kurzy zahraničních žáků, kterým se 

říkalo “houslová kolonie“. V roce 1906 se Ševčík nepohodl s novým vedením 

konzervatoře, z profesorského sboru odešel a roku 1907 začal soukromě vyučovat v Písku. 

Zde s přestávkami pro své zahraniční pobyty vyučoval soukromě hru na housle
30

 až do své 

smrti a v létě zde vždy vedl kurzy i pro zahraniční studenty. Jeho zahraniční žáci, kteří se 

později stali významnými virtuosy, byli například Američanka Erika Morini (1904 - 1995), 

Angličanka Mary Pauline Hall (1884 - 1956), Polák Paul Kochañski (1887 - 1934) nebo 

Rakušan Wolfgang Scheiderhahn (1915 - 2002)
31

. Z českých významných houslistů byl 

mezi jeho žáky vedle Kubelíka a Kociana ještě Josef Muzika
32

a Alexander Plocek
33

. 

                                                           
27

 Henri François Joseph Vieuxtemps (1820 – 1881) byl belgický skladatel a houslista, který napsal mnoho děl 
pro housle, mimo jiné i 7 dokončených houslových koncertů. 
28 Právě v tomto roce odešel do penze tehdejší ředitel Pražské konzervatoře A.Bennewitz, někdejší Ševčíkův 

učitel, a na 3 roky se ředitelem školy stal skladatel Antonín Dvořák (1841 - 1904).  
29 Byli to: Jan Kubelík (1880 - 1940), který už v r. 1901 ohromil Ameriku, a Jaroslav Kocian (1883 - 1950), 

který začal být světově známým právě v letech 1902 - 1903. Kocian o svém učiteli mluvil vždy s velkou úctou 
a láskou, přestože i v jeho zápiscích popisuje pana profesora jako nemluvného, často až úsečného. To lze 
patrně přikládat různým ranám osudu, které Ševčíka postihly, hlavně jeho četným zdravotním problémům. 
30

 Jeho působení mělo pro město Písek velký kulturní přínos, v roce 1912 mu udělili čestné občanství. 
31

 Ale právě Schneiderhahn, který byl u Ševčíka na kurzech v Písku v roce 1923, jím nebyl nadšen a raději se 
vrátil do Vídně. O Ševčíkově metodě tvrdil, že i když je účinná, je suchá jako pepř. Dokonce údajně prohlásil, 
že Ševčík byl jako posedlý, když chtěl z každého ze svých žáků udělat Paganiniho a tak cepoval, spíš než učil. 
32

 Josef Muzika (1894 - 1982) byl houslový pedagog. Je po něm pojmenována houslová soutěž v Nové Pace. 
33

Alexander Plocek (1914 - 1982) byl Ševčíkův žák až na sklonku jeho života (konkrétně v letech 1927- 1933). 
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V letech 1909 - 1918 byl Ševčík také vedoucím Mistrovské houslové školy ve Vídni 

na tamější Akademii hudby (Wiener Musik Akademie), ale v důsledku 1. světové války byl 

nucen tuto pozici opustit. Po osamostatnění Československa se roku 1919 stal opět 

smluvním profesorem konzervatoře v Praze, ale protože ho úřady nechtěly jmenovat 

řádným profesorem Mistrovské školy konzervatoře, tohoto místa se roku 1923 vzdal. Ve 

dvacátých letech byl třikrát pozván k delším pobytům v Americe a učil tam v Bostonu, 

Chicagu a New Yorku. Po roce 1930 nějakou dobu vedl i mistrovské kurzy u jezera 

Mondsee v Rakousku a ještě v jeho 81 letech byl pozván do Londýna, odkud už se vrátil s 

velmi chatrným zdravím. Zemřel 18. ledna 1934 v Písku a je zde i pochován.  

3.2. Ševčíkovo hudebně didaktické dílo pro housle 

Ševčík jakožto činný pedagog po sobě zanechal rozsáhlé pedagogické dílo, které je 

dodnes východiskem pro veškerou houslovou techniku. Ševčík svojí metodou položil 

základní kámen pro českou houslovou metodiku. Jeho metoda má mnohé následovníky a 

jeho hudebně-pedagogické dílo je s určitými výhradami využíváno při výuce houslistů i v 

dnešní době. Obsahuje totiž nejen výuku na elementárním stupni, ale i speciální studie pro 

levou a pravou ruku, které mohou využít již pokročilí houslisté, a také podrobné 

interpretační analýzy nejhranějších houslových koncertů. 

Z jeho díla zmíním nyní všechny důležité opusy. Škola houslové techniky op. 1 byla 

vydána poprvé v roce 1881 Praze (později ještě v letech 1892 - 97 Lipsko a 1948 Praha). 

Škola je rozdělena do 4 dílů, kdy 1. díl má název Technika v 1. poloze, 2. díl Technika v 2. 

– 7. poloze, 3. díl Výměny poloh (Stupnice v jedné až třech oktávách, rozložené akordy, 

chromatické stupnice a pokračování ve výměnách poloh v různých technických variantách) 

a 4. díl se jmenuje Technika dvojhmatů. Škola smyčcové techniky op. 2 (vydána několikrát 

1892 - 97, 1901, 1904 - 1908 Lipsko a 1948 Praha) je rozdělena na 6 sešitů. Opus 3 nese 

název Čtyřicet variací v lehkém slohu (vydáno v letech 1892 – 97, 1898 – 1903 Lipsko, 

1948Praha) a zabývá se opět technikou pravé ruky. Ve 40 variacích Ševčík postupně 

představuje většinu typů houslových smyků a v návaznosti uvádí možnosti jejich nácviku. 

Op. 4, Cvičení rozpětí prstů levé ruky, byl dochován jako manuskript až do roku 1999, kdy 

byl díky zásluze J. Foltýna
34

 vydán v Praze nakladatelstvím Arco Iris. Toto dílo je 41 

                                                           
34

 Prof. Jaroslav Foltýn (1947) je český houslista a pedagog, od roku 1976 vyučuje na Pražské konzervatoři. 
Je autorem Metodiky houslové hry a také revize Ševčíkových nevydaných materiálů op.  4 a op.  24. 
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cvičení a roztahování 2., 3. a 4. prstu levé ruky. Op. 5 se nazývá Průprava k 24 Capriciím 

Jakoba Donta
35

. I toto dílo, které obsahuje cvičení nápomocné k lepšímu zvládnutí 

Dontových etud, bylo zachováno jako manuskript až do roku 1912, kdy bylo vydáno v 

revizi Jaroslava Kociána. Opusu 6, Škola hry pro začátečníky, se budu věnovat podrobně 

v následující kapitole. Op. 7 je nazvaný Průprava ke cvičení trylků (2 sešity, vydáno 1898 

– 1903 Lipsko, 1948 Praha), dále musím vyzdvihnout op. 8, Změny poloh a průprava ke 

cvičení stupnic (vydáno v letech 1892 – 97; 1898 – 1903; 1930 Lipsko, 1948 Praha) a op. 

9, Průprava ke cvičení dvojhmatů (vydáno v letech 1898 – 1903; 1909 – 1913 Lipsko, 

1948 Praha).  

Výše uvedené opusy jsou jeho stěžejní pedagogická díla, ale Ševčík napsal ještě 

mnoho dalších pedagogických a didaktických materiálů. Z nich některé zůstaly jen 

v rukopise, jako například op. 12, Škola dvojhmatová, op. 13, Škola arpeggií a modulací, 

op. 14, Škola akordická, op. 15, Škola flažoletů a pizzicato, op. 22, Výměna poloh v 

jednoduchých hmatech a dvojhmatech, op. 23, Chromatika ve všech polohách nebo op. 24, 

Pizzicato levé ruky se současnou arco technikou pravé ruky. Všechny tyto opusy byly 

vydány dvojjazyčně v německém i českém jazyce. V Americe bylo vydáno anglicky jeho 

dílo op. 11, School of Intonation on a Harmonic Basic for Violin in XVI Parts (1922 New 

York). 

Ševčík se zabýval také studiem jednotlivých houslových koncertů a dalších 

přednesových skladeb a k nim vypracoval poměrně podrobné návody, jak je cvičit jeho 

metodou. Tato díla byla vydávána těsně před jeho smrtí. Byla to například Škola 

houslového přednesu na podkladě melodickém ve dvou dílech (Brno 1929–32), Zevrubné 

analytické studie všech jednotlivých taktů (taktových skupin) různých koncertů jako 

například 2. Koncertu d moll H. Wieniawského, op. 17 (Brno 1929), Koncertu D dur J. 

Brahmse, op. 18 (Brno 1931), Koncertu D dur P. I. Čajkovského, op. 19 (Brno 1931), 

Koncertu I, D dur N. Paganiniho, op. 20 (Brno 1932), Koncertu e moll F. Mendelssohna-

Bartholdyho, op. 21 (Brno 1931), Studie k Joachimově kadenci k Brahmsovu Koncertu D 

dur, op. 25 (Berlín 1929; Brno 1931) nebo Analytické studie ke capricciím R. Kreutzera, 

op. 26 (Brno 1932–33). Sám upravil sedm českých písní a tanců a dílo nazval České tance 

a písně pro housle s průvodem klavíru, op. 10 a 10a (Lipsko 1898–1903, 1909–13; Brno 
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 Jakob Dont (1815 – 1888) byl rakouský houslista, skladatel a učitel. Napsal také houslové stěžejní 
didaktické dílo 24 Etud a Caprices Gradus ad parnassum op. 35, které žáci studují dodnes. 
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1928). Z nich nejznámější a často hrané jsou zřejmě virtuózní přepisy lidových písní Holka 

modrooká a Furiant, které věnoval svému žákovi Kubelíkovi. 

Novátorství jeho houslové techniky bylo kromě jiného v tom, jak pozměnil držení 

nástroje i smyčce. V první poloze doporučoval opírat palec levé ruky o krk v místě začátku 

druhého článku. Tak srovnal držení ruky postavení v nižších i vyšších polohách a usnadnil 

tím přechody z první polohy do poloh vyšších. Housle doporučoval držet blíž k rameni s 

loktem umístěným ve svislé rovině nástroje, což hráčům usnadnilo pohyblivost prstů levé 

ruky. U pravé ruky změnil také postavení palce (oproti dřívějšímu držení, kdy se palec 

opíral druhým článkem o žíně, Ševčík doporučoval neopírat se) a dosáhl tak jistějšího 

vedení smyčce. 

V metodice hry upravil dosavadní rozkolísanou polohu hmatů jednotlivých tónů, 

která se vyučovala doposud jen podle stupnicového systému. Ševčík zavedl oproti tomu 

půltónový systém (viz níže). Ten předpokládá tvoření celotónových a půltónových 

intervalů stejnými hmaty na všech strunách. Skladbu doporučoval studovat po malých 

částech, a to nejprve intonačně, bez ohledu na rytmické hodnoty tónů, až později po 

zafixování intonace doporučoval přidat rytmus. Vždy však uznával postup z pomalého 

tempa do rychlejšího a až nakonec zadával procvičit skladbu s hudebním přednesem.  Toto 

se v dnešní době zdá jako naprostá samozřejmost, ale v době Ševčíkova života to byly 

moderní a novátorské metody. 

3.3. Ševčíkova Houslová škola pro začátečníky, op. 6 

Ševčíkova Houslová škola pro začátečníky vyšla poprvé v roce 1904 pod opusovým 

číslem 6. Původně chtěl vydavatel po dohodě se Ševčíkem z finančních důvodů vydat toto 

dílo ve třech opusech, a to opus 4 sešit I. – IV., opus 5 sešit V. a opus 6 sešit VI. - VII. 

Později se přeci jen od tohoto plánu ustoupilo a celá škola pro začátečníky byla vydána 

pod jedním opusovým číslem 6. Vydalo ji vydavatelství Bosworth se sídlem v Lipsku, 

Londýně a Vídni v jejich edici Universal. Snad i proto byla škola kromě předmluvy a 

dovětků, které jsou pouze v němčině, vydána trojjazyčně, a to německy, anglicky a česky.  

Výtisk, z kterého já vycházím a níže jej rozeberu, vydalo nakladatelství Supraphon 

v roce 1990 a revidoval ho Norbert Kubát. Bohužel se mi nepodařilo sehnat originální 

vydání této školy, může se tedy stát, že některé mnou hodnocené zápisy nejsou přímo 
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z pera Ševčíka. Tato již 17. reedice je opět v trojjazyčné formě, nyní však německy, česky 

a rusky. To vidím jako velmi nepraktické, protože malé dítě, které často stěží umí číst a 

také se špatně orientuje v notách, je zahlceno spoustou cizího textu, kterému nerozumí, a 

odvádí jeho pozornost od důležitějších věcí. I v tomto vydání, stejně jako v 1. vydání, jsou 

uvedeny zkratky a značky v notovém zápisu jako zkráceniny německých slov a českému 

žákovi nedávají většinou žádný smysl. Například zkratka pod notou typu G.; u.H.; Fr.
36

 

jsou opravdu matoucí i pro dospělého, který neovládá německý jazyk. V tomto vydání se 

odkazují na původní vydání a ponechání tehdejších značek odůvodňují takto: „abychom 

notové texty nezatěžovali zbytečně trojím textem literním“
37

. V tomto vydání jsou již 

oproti 1. vydání všechny texty přeloženy do všech třech jazyků, což je lepší, protože pro 

pedagoga je jistě stěžejní přečíst si k jednotlivým cvičením myšlenky a záměry autora. Při 

případném dalším novém vydání bych se velmi přimlouvala za vydání s texty pouze 

v češtině, protože (jak je patrné z obr.č. 3) schémata s dvojjazyčnými názvy not jsou pro 

malé děti dost matoucí. Zvláště pokud jsou psána v azbuce, což je pro většinu dnešních 

dětí písmo zcela neznámé. Také bych ocenila v novém vydání zkratky vycházející z 

češtiny. 

Z hlediska formální praktičnosti této školy hodnotím velmi kladně rozdělení celé 

školy do 7 samostatných sešitů. Vidím to jako velmi praktické, protože žák do hodin nosí 

vždy pouze 1 sešit a nemusí sebou stále nosit celou objemnou školu. Horší už je moje 

hodnocení grafické, z pohledu malého dítěte je v dnešní době vydání prosté jakéhokoli 

obrázku nebo fotky naprosto neatraktivní, grafická úprava působí spíše odpudivě. Celá 

škola je černobílá, bohužel v ní také není zařazen jediný motivační obrázek nebo říkadlo. 

Lidové písničky zařazuje až ve II. sešitu školy, navíc nejsou popsány a melodie písní je 

často pozměněna bez hlubšího důvodu
38

. 

Co se týče jednotlivého didaktického obsahu školy a rozvržení, které je podle mě 

velmi systematické, Ševčík jej popisuje hned v úvodu I. sešitu. Škola je dělena do 7 

přibližně dvacetistránkových sešitů. V sešitu I. až IV. se zabývá držením nástroje, hrou v 1. 

poloze s různými prstokladovými kombinacemi levé ruky, durovými a mollovými 

stupnicemi, chromatikou a intervaly. V sešitu V. se autor věnuje problematice úderu prstů 
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 německy Ganzer Bogen; untere Hälfte; Frosch, česky celý smyčec; dolní půlka smyčce; žabka atd. 
37

 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit I., str. 9 
38

 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990, Sešit II., str. 11, cvičení 26 
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levé ruky a přebírá sem nějaká cvičení ze svého opusu 7. V sešitu VI. uvádí průpravná 

cvičení ke hře ve 2., 3. a 4. poloze. Sešitu VII. se věnuje hře v 5. poloze a následně 

kombinaci všech poloh. Jako další pokračování jeho školy pro začátečníky op. 6 uvádí 

autoři revize Ševčíkových opusů 7, 3, 8, 9 a jeho Školu houslové techniky op. 2. 

3.3.1.  Opus 6, Sešit I. 

V I. sešitu svého opusu 6 na začátku krátce popíše stupnicovou soustavu, ze které 

zpravidla vycházeli jeho předchůdci při sestavování houslových škol. Jak uvádí 

v předmluvě, tento způsob výuky pro začátečníka vidí autor jako velmi matoucí, protože 

například při postavení prstů ve dvouoktávové stupnici C dur (obr.č. 3) si ruka projde třemi 

různými hmaty (hmat durový, mollový a snížený 1. prst). Ševčík uvádí také nedostatky 

stupnicové soustavy na konkrétních příkladech. On sám ve své škole zavádí v té době 

originální tzv. půltónový systém, kdy začátečníka učí prstové hmaty vždy stejné na všech 

čtyřech strunách. Žák je díky tomu jednodušeji nachází, upevňuje si tak lépe intonaci a 

dostatečně dlouho je v každém sešitě nebo kapitole učebnice fixuje v rozlišných cvičeních, 

dokud nepřejde k jinému hmatu. Tuto změnu v houslové pedagogice vidím jako 

průlomovou a proto jsem do své práce zařadila pouze jedinou školu jeho předchůdce, a to 

z důvodu, jež jsem vysvětlila v kapitole 2.2. Podle současné metodiky je samozřejmě jinak 

stupnicový systém pro dnešní výuku zcela nepraktický přežitek a kontraproduktivní 

přístup. 

Ševčík v I. sešitu představuje hmaty půltónové soustavy, pojmenovává je podle 

půltónů. Dnes jsou tyto hmaty běžně nazývány jako prstoklad mollový, durový, snížený 1. 

prst, zvýšený 3. prst, snížený 1. a 4. prst, kombinace mollového a durového prstokladu a 

chromatický prstoklad. Ale i některé pozdější školy nazývají prstoklady opět podle 

půltónů. Takovýto souhrn hmatů na přehledném místě učebnice hodnotím z didaktického 

hlediska jako dobrý, ale samozřejmě autor později grafy každého hmatu zopakuje v 

lekcích, kde se konkrétně probírají. Ševčík také uvádí ke každému prstokladu příslušnou 

jednooktávovou stupnici, která použije vždy jen jeden prstoklad na obou strunách a Ševčík 

tak k prstokladu přiřazuje i dané stupnice. Toto spojení se mi líbí, já osobně vidím studium 

stupnic v brzkém stádiu výuky také jako velmi zásadní moment. (Některé školy zavádí 

stupnice až s velkým časovým odstupem a žák je pak považuje za věc neznámou a 

nepříjemnou).  
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Pro větší jasnost zde v rozboru jednotlivých kapitol Ševčíkovy školy  uvedu 

postupně grafická znázornění všech Ševčíkem probíraných prstokladů. V rozborech dalších 

hudebních škol se na ně totiž budu odvolávat, vždy již jen s odkazem na níže uvedené 

obrázky. Základní půltónové prstoklady, které Ševčík představuje ve svých Sešitech I. – 

III., uvádí nejprve souhrnně na začátku I. sešitu
39

 a postupně je jednotlivě znovu 

představuje vždy v dané kapitole. 

 Ševčík vysvětluje zkratkovitě i základní pojmy hudební teorie (jako např. notová 

osnova, jména not, posuvky, délka not a pomlk, grafická znaménka v hudebním značení, 

taktové čáry atd. To vše shrne pouze na jedné straně a je to výčet nepoměrně strohý. Podle 

mě také pro malé dítě dost nepochopitelný, protože zde nejsou popisky ani vysvětlivky, co 

jednotlivé značky znamenají. Žák je tak odkázán pouze na výklad učitele, který si musí 

ihned zapamatovat nebo případně zapsat do sešitu přímo v hodině. Jak ale znám z praxe, 

pro žáka je lepší, když někde v učebnici jsou vytištěná základní fakta a žák se k nim může 

opakovaně vracet. Já bych se přimlouvala za stručné vysvětlení v textu, protože žák si 

může tyto věci opakovat doma a nemusí být odkázán na neustálé opakování od učitele, 

případně nějaké své často nedokonalé zápisky.  

Na další straně učebnice jsou popsány části houslí, bohužel jen čistý popis bez 

obrázku nástroje, což je dost matoucí. Dále jsou zde kreslené náčrtky, jak má vypadat 

postavení levé i pravé ruky, bohužel také poměrně nic neříkající. Kuriózní se mi zdá fakt, 

že přestože byla učebnice opakovaně vydána již mnohokrát, editor nevyměnil tyto kresby 

za názorné fotky postavení ruky. Zřejmě tak chtěl ponechat autenticitu vydání, ale pro 

učebnici se mi to jeví jako kontraproduktivní. Slovní popis držení houslí i smyčce na další 

straně je koncipován poměrně dobře, nesouhlasil bych snad jen s výrokem: „housle 

přidržíme bradou“
40

. Již dlouho v pedagogice je známé, že nástroj nedržíme bradou, ale 

levou lícní kostí. Také nesouhlasím s popisem postoje, kdy Ševčík doporučuje při hře 

mírně předkročit pravou nohou a váhu těla ponechat na levé noze. Tento styl postoje 

bohužel dodnes přetrvává u některých starších pedagogů. Můj názor je opačný, dle mých 

zkušeností je základní houslový postoj vždy na obou nohou stejnoměrně s váhou těla 

uprostřed. Následně doporučuje Ševčík dívat se na notový pult šikmo přes kobylku a levou 

ruku. Podle mě naopak pult stavíme vždy před sebe a i na noty hledíme rovně před sebe.  

                                                           
39

 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit I., str. 4 - 5 
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 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit I., str. 8 
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V 1. a 2. kapitole se Ševčík věnuje držení smyčce a jeho vedení po strunách. Začíná 

na prázdných strunách, kdy prsty levé ruky doporučuje držet zpříma a u sebe. I zde bych se 

já přikláněla k uvolněnému držení levé ruky uchopením houslí v oblasti patky a lubu. 1. 

kapitola probírá krátké tahy smyčcem, což je samo o sobě dobré, ale Ševčík doporučuje 

tyto krátké tahy rovnou u špičky a u žabky, kde je podle mě nasazení smyčce a obrátka 

tahu nejobtížnější. Navíc mezi notami dělá dlouhé pomlky, a to vše se mi jeví jako 

nevyhovující. Hra s pauzami v nepříjemné poloze nutí žáka do statické pozice pravé ruky a 

jejího následného nechtěného tvrdnutí. Žák si tak většinou zafixuje ztuhlé držení až svírání 

smyčce, což vidím jako nepřijatelné. Dále ve 2. kapitole autor hned uvádí cvičení v celých 

notách, stále jen na prázdných strunách. Dlouhé noty jsou ale podle mě pro začátečníka 

velmi obtížné na výdrž a dodržení požadované volnosti v pravé ruce.  

Cvičení jsou sepsaná velmi systematicky, procvičují každou strunu a každý spoj 

(jako ostatně všechny pozdější Ševčíkova cvičení), takže žák si nemusí vymýšlet další 

spoje sám. Tento fakt modernější školy často přecházejí a spoléhají na žákovu 

disciplinovanost a schopnost autoregulace, což u začínajících houslistů není reálné. První 

dvě kapitoly zaměřující se na tah smyčce jsou logicky koncipované, jen používání celých 

not bych vyměnila za kratší hodnoty (čtvrťové noty). Všechna cvičení Ševčík požaduje 

hrát třemi způsoby, a to celým smykem a dolní i horní půlí. To vidím jako velmi dobré, jen 

učitel by neměl zpočátku žáka, dokud nemá dobře zvládnutou výměnu smyku, nutit 

dotahovat až do konce smyčce. V opačném případě dojde ke špatné fixaci pravé ruky 

Ve 3. kapitole je velmi dobře a propracovaně probráno použití 1. prstu levé ruky, v 

následné 4. kapitole jsou zařazeny jednoduché melodie s tímto prstem za doprovodu 

učitele. Kapitoly Melodie Ševčík zahrnul do Sešitů I. – IV., čísluje je každou zvlášť (jiné 

číslování mimo kapitoly, celkem je v této škole 79 Melodií) a v sešitech V. – VII. se na ně 

ještě odkazuje. Škoda jen, že v celém sešitu I. nenajdeme jedinou lidovou písničku nebo 

popěvek, které jsou zvláště pro malé začínající děti velmi atraktivní. Je to zřejmě vliv více 

faktorů, z nichž základní je, že Ševčík tuto školu původně necílil pro začínající houslisty, 

ale spíše jako didaktický materiál pro houslisty, kteří již zvládli jeho opusy 1 a 2 nebo se 

chystají na konzervatoř a chtějí si zopakovat základy. Sešit I. ale neobsahuje lidové písně 

dle mého názoru i proto, že v tehdejší době byla každá výuka spojena spíše s drilem, 

memorováním a opakováním učiva a zábavná složka učebního procesu byla opomíjena. 

Naštěstí v moderní pedagogice je tomu zcela jinak. Škoda tedy, že nevznikla (nebo o ní 
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nemám informace) nějaká rozšířená reedice Ševčíkovy školy. Učebnice je podle mě jinak 

až geniálně a logicky propracovaná, ale obohacená o modernější hudební materiál 

(například lidové písně, zpěvnější instruktivní skladbičky apod.) a také s atraktivnější 

grafikou by byla jistě vyhledávanou školou.  

V 5. kapitole Ševčík rovnou přidává všechny zbylé prsty, a to v mollovém 

prstokladu. K mollovému prstokladu patří stupnice F dur (bez začátečního tónu), C dur (od 

tónu c1) a G dur (od tónu g1). 

 

Obr.č. 6 - Mollový prstoklad. Ševčík jej nazývá: Půltón od 1. k 2. prstu, ostatní prsty 

celé tóny
41

. 

Vzhledem k tomu, jak pěkně rozpracoval užití 1. prstu ve 3. kapitole, bych se 

přimlouvala za stejný obsah cvičení pro každý prst zvlášť, případně jejich postupné 

kombinace. Navíc jdou další cvičení najednou v rychlém sledu a na všech strunách. Zřejmě 

by bylo lepší, kdyby autor pokaždé probral jednu strunu, za ní přiřadil melodická cvičení, a 

pak další. Takto jsou cvičení poměrně zrychlená, což na začátku celoživotního procesu 

výuky žáka se mi jeví nedostatečné. V krátkých kapitolách 6, 7 a 8 probírá autor cvičení 

kladení prstů v různém pořadí a v návaznosti na tato cvičení uvádí i instruktivní melodie
42

. 

Kapitola 9 a 10 probírá v jednom cvičení všechny prsty už na více strunách a v kapitole 11 

ukazuje Ševčík všechny 3 stupnice, které dle něj náleží k prstokladu moll, i s doprovodem 

učitele. Tento melodický doprovod je velmi povedený a pro žáka může být pěkným 

                                                           
41

 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990., Sešit I., str. 4 
42

 Melodie ve všech 7 sešitech Ševčíkovi školy jsou postupně očíslovány samostatnými čísly, lišícími se od 
čísel kapitol. 
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zpestřením při nácviku stupnic. Ševčík ještě uvádí ve zkratkách (vždy jen první 4 taky) šest 

dalších různých smykových a rytmických příkladů, v jakých obměnách se mají stupnice 

cvičit. Ve své vlastní pedagogické praxi jsem si ale ověřila, že pro malé děti je takovýto 

zápis nevhodný. Jen málokteré dítě udrží tak dlouho svoji představivost, aby kontrolovalo 

jak hranou stupnici, tak i zadaný způsob nácviku. Zde by si také škola zasloužila rozpis 

celé stupnice ve všech smycích, alespoň u jedné stupnice.  

Sešit I. Ševčíkovy houslové školy je podle mě až na malé výjimky poměrně dobře a 

systematicky rozepsán, i když určitá problematika by si ve cvičeních zasloužila více 

prostoru. Při rozboru pozdějších škol však uvidíme, že jiní autoři často uvádí ještě méně 

příkladů a musím tudíž zdůraznit, že Ševčíkův systém je velmi pěkně rozpracován. Také 

by dle mne mohl autor na začátku školy v prvních cvičeních věnovat více prostoru pravé 

ruce a nácviku hry na prázdných strunách. On sám ale doporučoval, aby se tato škola 

souběžně používala s jeho opusem 2, Školou smyčcové techniky, i když ani zde neuvádí 

nijak podrobně rozpracovaná smyková cvičení na prázdných strunách.  

3.3.2. Opus 6, Sešit II. 

II. sešitu má 19 stran a na nich kapitoly č. 12 až 39. V kapitole 13 autor nejprve 

seznamuje žáka s intervaly, bohužel najednou se všemi (sekunda až oktáva), a to na všech 

strunách. Je to opět bez jakéhokoli komentáře, a navíc, díky doposud probranému pouze 

mollovému prstokladu, představuje tercii jen malou, sextu velkou a septimu naopak malou. 

Tento fakt vidím z pohledu budoucího chápání intervalů žákem jako značně matoucí a 

chaotický. Navíc zde cvičení obsahuje v pravé ruce smyk legato, a to bez jakéhokoli 

předešlého nácviku (alespoň na prázdných strunách), rovnou ve spojení s hrou prsty a 

v kombinaci se smykem détaché. Pro začátečníka vidím tento postup opět jako příliš 

násilný a nepromyšlený.  

Konečně v kapitole 15 - 16 uvádí durový prstoklad a stupnice i s akordy, které se 

k durovému prstokladu váží. K durovému prstokladu patří stupnice G dur (od tónu g malé), 

D dur (od tónu d1) A dur (od tónu a1). 
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Obr.č. 7 - Durový prstoklad. Ševčík jej nazývá: Půltón od 2. k 3. prstu, ostatní prsty 

celé tóny
43

. 

Osobně bych sled kapitol otočila, nejprve bych žákovi předložila durový prstoklad a 

až po jeho zvládnutí bych žákovi postupně předkládala jednotlivé intervaly, a hlavně už 

s jejich přízviskem čistý nebo velký interval, zásadně bych zpočátku nekombinovala v 

přehledu, jak je v kapitole 13, velké a malé intervaly najednou. 

V kapitole 17 uvádí autor melodie (nebo i upravené lidové písničky), kde používá 

opět bez předchozího vysvětlení smyk staccato, navíc okamžitě v kombinaci s détachém a 

legatem, a ještě v kombinaci třídobým taktem v poměrně náročných melodických 

cvičeních, kdy tento takt se objevuje poprvé. Tyto nové jevy by si jistě zasloužily ve výuce 

samostatné kapitoly s postupným nácvikem nejprve na prázdných strunách, pak 

v kombinaci hmatů na jedné struně, s přidáním různých smyků atd. Také musím 

poznamenat, že Ševčík velmi brzy používá hru současně na více strunách. V sešitu I. již 

od kapitoly 3 uvádí dvojzvuky, zatím vždy hraje jen jeden prst, druhá struna je prázdná. 

Tento způsob je jistě účelný pro fixaci správného postavení prstů levé ruky a jejich sklonu 

a dopadu na struny, zvláště v případě, kdy prsty hmatají na spodní struně a vrchní struna je 

prázdná.  
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Obr.č. 8 - Nácvik dvojzvuků, ŠEVČÍK, O.: Houslová škola pro začátečníky, op. 6. 

Sešit I., str. 17, kap. 7 

Prsty se musí více narovnat, aby nezakrývaly prázdnou strunu, a tím je žák nucen 

stále správně stavět prsty, které jinak často u začátečníka při hře na jedné struně mají 

tendenci si ulevovat a padat z hmatníku. Tento časný výskyt dvojzvuků v Ševčíkově škole 

hodnotím kladně. Naopak zařazení dvojhmatů (poprvé již ve II. sešitu, kapitola 13), navíc 

bez jakéhokoli předchozího průpravného nácviku, vidím z didaktického hlediska jako 

nedobré. Zde už můžeme nalézt pouze jedinou omluvu, a to fakt, že sám autor doporučuje 

tuto školu používat současně s jeho opusem 1, Škola houslové techniky, kde je cvičení na 

dvojčatovou hru zařazeno podstatně víc a v didakticky propracovanější verzi. V kapitolách 

18 až 23 procvičuje kombinaci dur a moll prstokladu v jednom cvičení, dvouoktávovou 

stupnici G dur se dvěma prstoklady (dur a moll) a zařazuje logicky i cvičení na 

chromatický posun 2. prstu. Podle mě zde není ale dostatek času a prostoru na dostatečnou 

fixaci obou prstokladů, zvláště na všech strunách, ještě navíc v kombinaci se všemi 

různými smyky i v rozdílných rytmických délkách (autor zde používá už i osminové noty, 

a to opět bez přílišného vysvětlování
44

). Jako předčasné tudíž spatřuji i následné kapitoly 

24 – 26 a v nich zařazení nového, v pořadí třetího prstokladu se sníženým 1. prstem.  

 

Obr.č. 9 - Prstoklad se sníženým 1. prstem. Ševčík jej nazývá: Půltón od prázdné 

struny k 1. prstu
45

. 
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 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Sešit II., str. 16, kapitola 23, cvičení 35 
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 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit II., str. 17 
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Autor také uvádí k němu přiřazené stupnice (k tomuto prstokladu odpovídají stupnice 

C dur (od tónu c2), F dur (od tónu f1) a B dur (od tónu b malé) a v těchto tóninách uvádí 

pouze čtyři krátké melodické cvičení. To hodnotím pro nový prstoklad jako nedostačující 

prostor. 

3.3.3.  Opus 6, Sešity III. a IV. 

Třetí sešit obsahuje na 19 stranách kapitoly 27 až 42. Nejprve kombinuje všechny tři 

dosud probrané prstoklady. V kapitolách 29 a 30 uvádí výčet několika durových akordů 

rozložených i ve dvojhmatech. K nim nelogicky připojuje nácvik rozložených mollových 

akordů, navíc bez předchozího seznámení s mollovou stupnicí. Tu zařazuje opět nelogicky 

až v kapitolách 33 a 34. Osobně bych opět sled těchto kapitol obrátila. V kapitolách 31 a 

32 ukazuje chromatický postup 1. prstu nejprve na jedné struně a pak v kombinaci na více 

strunách. Tato cvičení vidím jako poměrně efektivní, snad jen bych se více zmínila o faktu, 

že půltónový posun 1. prstu se používá nejen jako chromatický postup, ale také ve smyslu 

podhmatu a je třeba tyto případy rozlišovat
46

.  

V kapitolách 35 až 39 probírá další prstoklad, se zvýšeným 3. prstem a k němu 

přiřazené stupnice. Tomuto prstokladu odpovídají stupnice A dur (od tónu a malé), E dur 

(od tónu e1) a H dur (od tónu h1). 

 

Obr.č. 10 - Prstoklad se zvýšeným 3. prstem. Ševčík jej nazývá: Půltón od 3. k 4. 

prstu
47

. 
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 V Ševčíkově škole se takovýto případ vyskytuje v melodii uvedené v Houslové škole v sešitu II., str. 17, 
kapitola 24, ale autor nijak tento fakt nekomentuje 
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V dalších kapitolách autor rozpracovává spojování všech půltónů a chromatický 

postup všech prstů na jedné struně, v kapitolách 40 až 42 pak na více strunách.  

 

Obr.č. 11 - Prstoklady s chromatickým postupem všech prstů. Patří k němu 

chromatické stupnice
48

. 

V kapitolách, kde jsou uvedené melodie s problematikou vždy přiřazenou 

k předchozí kapitole s nově probíranou technikou, autor občas uvádí kromě vlastní tvorby i 

lidové písně. Ty však (jak jsem již výše napsala) nijak nepojmenovává a navíc často mění 

nejen melodickou linku, ale i jejich smykové ztvárnění. Je známo, že lidové písně je dobré 

smykově vázat nebo naopak hrát détaché podle toho, jak znějí slova písně. Tuto skutečnost 

Ševčík ale zásadně nedodržuje a pro žáky je tak jejich hra stížena. 

Čtvrtý sešit školy má opět 19 stran a v kapitolách 43 až 58 probírá další problematiku 

hry v 1. poloze. Dokončuje prstoklady zbylé prstoklady, uvedené v I. sešitu na straně 4 - 5 

a k nim přiřazené stupnice. V kapitole 43 - 45 je to prstoklad se sníženým 1. i 4. prstem. 

Tomuto prstokladu odpovídají stupnice B dur (od tónu b1), Es dur (od tónu es1) a As dur 

(od tónu malé as). V kapitolách 47 a 48 uvádí chromatický postup 4. prstem a celou 

chromatickou řadu. 
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Obr.č. 12 - Prstoklad 1. i 4. snížený. Ševčík jej nazývá: Půltóny od prázdné struny a 

1. a od 3. k 4. prstu
49

. 

V kapitole 49 a 52 přináší tyto dva další prstoklady.  

 

Obr.č. 13 - Prstoklad, který Ševčík nazývá Půltón od 0 k 1. a od 2. k 3. prstu
50

. 

 

Obr.č. 14 - Prstoklad, který Ševčík nazývá Půltón od 0 k 1. a od 1. k 2. prstu
51

. 

Tyto prstoklady nejsou jinak v houslové terminologii zásadně pojmenované, snad 

proto, že se při obvyklé jednoduché hře tolik nepoužívají. Jiné školy jim dokonce vůbec 

nevěnují pozornost ani v podobě zmínky o nich, ani formou nějakých cvičení. Ale přesto 
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 ŠEVČÍK, O. Houslová škola pro začátečníky, opus 6. Praha : Supraphon, 1990. Sešit IV., str. 10 
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se tyto prstoklady občas ve skladbách vyskytují, každý houslista by je měl dříve či později 

ovládnout. A právě v Ševčíkově IV. sešitu jako v jednom z mála materiálů jsou hodnotná a 

logická cvičení na nácvik a následná procvičování těchto netradičních prstokladů. Mohou 

je odtud aplikovat i ti pedagogové, kteří učí žáka podle učebnice jiného autora. 

Poprvé se tu také objevuje nová grafická značka (tečka nad notou), čímž zřejmě 

myslí hru spiccato. Autor popisuje tuto značku v sekci Zkratky a značky jako hru 

„odráženě
52

“, což již není dnes používaný výraz. Pro mě překvapující je fakt, že autor 

v předchozích kapitolách problematiku hry spiccato nijak nevysvětlil ani neprocvičil, a 

nyní ji zařazuje rovnou do poměrně náročné melodie. Opět nacházím snad jediné 

vysvětlení. Žák má zřejmě současně procházet i Školu smyčcové techniky, op. 2, kde se 

nácviku hry spiccato věnuje pečlivěji.  

 

Obr.č. 15 – Příklad hry spiccato. ŠEVČÍK, O.: Houslová škola pro začátečníky, op. 

6. Praha 1990, Sešit IV., str. 12, Melodie 71 

V kapitolách 49 až 54 také uvádí díky probíraným prstokladům cvičení s vysokým 

počtem béček. Na závěr v kapitole 55 uvádí autor poslední prstoklad a nazývá ho Pořad 

prstů bez půltónů (dnes používáme výraz celotónový prstoklad). 

 

Obr.č. 16 – Celotónový prstoklad, Ševčík jej nazývá „Pořad prstů bez půltónů“
53

. 
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V posledních kapitolách 57 a 58 uvádí několik zcela vyčerpávajících cvičení, kdy 

jejich notový materiál má žák aplikovat postupně se zařazením předznamenání všech 

stupnic na všechny jejich tóniny. Tato cvičení jsou obzvlášť vyčerpávající na udržení 

žákovy pozornosti a dle mého názor pokud je začátečník schopen zahrát je bezchybně, 

může se považovat za houslového mistra, nebo přinejmenším mistra techniky levé ruky 

v 1. poloze. 

3.3.4. Opus 6, Sešit V. 

Sešit V. této školy je pojmenován Prstová cvičení a výcvik úderu prstů. Má 22 stran 

dělených do kapitol 1 až 11. Číslování kapitol začíná zřejmě záměrně znovu od čísla 1, 

protože tento sešit evidentně nenavazuje na sešit předcházející. Spíše bych ho považovala 

za soubor technických cvičení, který by se mohl používat souběžně s předchozími sešity 

vždy v období prstokladu, který je právě probírán. I v souhrnu, který je na začátku každého 

sešitu na 2. straně, je uveden podtitul tohoto sešitu jako Prstová cvičení k vypěstování 

úderu prstů (Z dílu Průpravná cvičení trylková, op. 7).  

Autor v tomto sešitě uvádí vyčerpávající výčet jednotlivých spojů prstů ve třech 

základních prstokladech, a to na všech strunách a v kombinacích při přechodech přes 

struny. Na začátku je pokyn, že se cvičení mají hrát vždy všemi šesti způsoby, které jsou 

uvedené na začátku kapitoly 1. Jsou to jednoduché rytmické i smykové variace. Dle mého 

názoru by těchto variací mohlo být uvedeno více, a také mnohem komplikovanějších. 

Důvodem je předejít stereotypu a „unudění“ žáka stále stejnými primitivními variacemi, 

podnítit tak jeho tvořivost a ukázat mu nespočet dalších možných cvičebních variací, které 

pak může aplikovat vlastně na jakýkoli technický úsek studované skladby. 

Kapitola 5 obsahuje také výčet téměř všech stupnic. Řazeny jsou podle kvintového
54

 

a kvartového kruhu
55

. K některým jsou celkem nelogicky přiřazeny i jejich paralelní 

mollové stupnice, někdy jsou uvedeny naopak stupnice mollové stejnojmenné. Navíc jsou 

mollové stupnice špatně označeny velkými tiskacími písmeny (např. A moll), což by 

z hlediska výchovy žáka ke graficky korektnímu zápisu jistě stálo za ediční opravu. 
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 Kvintový kruh je systém řazení stupnic způsobem, kdy základní tón další stupnice vždy začíná na intervalu 
čisté kvinty stupnice předcházející, počínaje tónem C. Kvintový kruh obsahuje všechny stupnice s křížky. 
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 Kvartový kruh je systém řazení stupnic způsobem, kdy základní tón další stupnice vždy začíná na intervalu 
čisté kvarty stupnice předcházející, počínaje tónem C. Kvartový kruh obsahuje všechny stupnice s béčky. 
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Následující kapitoly procvičují údery prstů v modelech, které používají notový 

materiál tvrdých a měkkých trojzvuků, měkkých harmonických stupnic a dominantního 

septakordu. Vždy bez jakéhokoli vysvětlení, jen mechanická nezáživná cvičení. V poslední 

kapitole 11 se věnuje konečně přehmatu 4. prstu. V případě, že se podle sešitů školy žák 

učí postupně, jeví se mi zařazení výuky přehmatu pozdě. Pokud pedagog zvolil postup, 

který navrhuji výše, tj. že sešit V. používá průběžně a současně s předchozími sešity, vždy 

v době, kdy probírá daný prstoklad, může některá cvičení z kapitoly 11 aplikovat již s I. 

sešitem, protože část jich je psána v mollovém prstokladu. Bohužel jsem ale v předchozích 

sešitech nenašla žádné cvičení na postavení 4. prstu jako přehmatu, přestože tento jev se 

vyskytuje v koncertní houslové literatuře často a i z hlediska fyziologického vývoje 

začínajícího houslisty je přínosné, když se 3. a 4. prst začne roztahovat v raném věku. Dle 

mě je to doba, kdy je v levé ruce dobře fixován jeden nebo dva prstoklady, tedy přibližně 

po roce výuky. 

Je zajímavé, že praktik a logik, jako je Ševčík, zatím opominul ve své škole věnovat 

kapitolu cvičení s přehmatem, protože cvičení v kapitole 55 ze sešitu IV., kde autor 

představuje celotónový prstoklad (viz obr.č. 16) nelze považovat za přehmat
56

.  

3.3.5.  Opus 6, Sešity VI. a VII. 

Sešit VI. s podtitulem Průpravná cvičení v polohách má 18 stran a obsahuje 20 

kapitol, číslovaných opět od jedničky. Zřejmě i tento sešit by se dal aplikovat na výuku již 

souběžně s výukou předchozích sešitů. Vždyť v osnovách ZUS se doporučuje nácvik hry 

v polohách již ve 2. ročníku. O použitelnosti VI. sešitu souběžně s předchozími svědčí i 

fakt, že autor zde neuvádí žádné průpravné melodie na procvičení probíraných poloh, ale 

odkazuje na předchozí sešity s pokynem, že doporučuje hrát melodie z předchozích sešitů 

v nové probírané poloze
57

. Toto řešení se mi nezdá jako dobré, protože daná cvičení jsou 

většinou použitelná právě při hře v 1. poloze, ale v jiné poloze vzniknou nepříjemné spoje 

v levé ruce, navíc jsou pro hraní začátečníka najednou dost komplikovaná. Já bych se 

přikláněla k řešení do sešitu VI. připsat pro cvičení v polohách vlastní melodie, které 
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 Termín přehmat znamená v houslové terminologii specifické postavení 4. prstu levé ruky, a to tak, že se 4. 
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budou obsaženy přímo v tomto sešitě a budou hlavně postupovat od jednoduchých 

(začínajících například 1. prstem v dané poloze) ke složitějším. 

Ševčík začíná vyučovat výměny poloh v 1. kapitole nejprve polohou druhou a 

nezvykle ji posunuje z 1. polohy z prstokladu se sníženým 1. prstem, čímž vzniká výměna 

1. prstu v rozsahu velké sekundy.  

 

Obr.č. 17 - Graf výměny polohy z první do druhé.
58

 

Tento postup se mi jeví jako nedobrý. Za prvé jistě každý žák má lépe zafixované 

prstoklady moll a dur, z kterých bych já logicky vycházela ke vládnutí dalšího zásadního 

stupně hry na housle, což výměny poloh bezesporu jsou. Za druhé při takovémto posunu 

vznikne vždy jistý nezpěvný postup a podle mě se žák dezorientuje v harmonii.  

V kapitolách 1 a 2 jsou uvedena cvičení ve druhé poloze s durovým prstokladem. 

V kapitole 3 jsou pak uvedena tři cvičení na stupnici a intervaly tóniny C dur, čímž se už 

na každé struně prstoklad zákonitě mění. Navíc autor doporučuje cvičit tyto modely ve 

všech tóninách, což je jistě náročné pro harmonickou představivost žáka. Tento způsob ale 

vede k tomu, že si žák projde vesměs všechny možné probírané prstoklady. V dalších 

kapitolách jsou uvedeny cvičení ve 2. poloze procvičující dvojhmaty, hmat zmenšené 

kvinty a chromatický posun postupně všech prstů. Musím podotknout, že tento výčet je 

zcela vyčerpávající a až geniálně logicky řazený. 

Podobné varianty cvičení pak jsou uveden v kapitolách 8 až 14 pro 3. polohu a 

v kapitolách 16 až 19 pro 4. polohu. Také k těmto polohám doporučuje autor vrátit se 

k instruktivním Melodiím z předchozích sešitů a hrát je v nové poloze. To je pro mě opět 
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nepřijatelné řešení, protože vede žáka k upevňování zcela špatného postupu při tvorbě 

prstokladů. Například pro nácvik hry ve 3. poloze doporučuje Ševčík aplikovat Melodii 

26
59

, která je téměř identická s lidovou písní „Na tý louce zelený“. V případě, kdy píseň 

začíná tónem cis2, vznikne při hře ve 3. poloze zcela nelogický prstoklad i přechody přes 

struny a píseň se stává spíše kuriózní hříčkou, než smysluplným procvičením hry ve 3. 

poloze. Ať už vzniknou jakkoli těžké přechody a kombinace prstů ve 3. poloze, tento 

nácvik není žákovi užitečný, dokonce naopak. Takto volit stavbu prstokladů je dle mě 

zcela nevhodné a vidím i jako chybu školy, aby k takovýmto řešením vůbec žáka 

směrovala.  

I v kapitole 15, kde autor uvádí dvouhlasá cvičení pro procvičení 3. polohy ve všech 

tóninách, uvádí vždy dvoutaktové modely, které jsou poměrně nároční rytmicky, 

melodicky, a celkově jsou trochu matoucí. Naopak velmi pěkně uvádí v kapitole 17 

hledání postavení ruky ve 4. poloze, ať už pomocí ladění s prázdnými strunami, nebo 

pomocí falgoletu
60

. 

V posledním sešitu VII. se Ševčík na 19 stranách věnuje problematice nácviku 5. 

polohy a různým kombinacím všech doposud probraných poloh pomocí výměn. Tyto 

výměny autor nacvičuje všemi čtyřmi prsty a vzniká tak obrovské množství kombinací, 

které autor detailně vypisuje. Je zajímavé, že Ševčík nejprve zařazuje výměny pomocí 

skoku (kapitoly 1 a 2), teprve následně v kapitole 3 uvádí nácvik výměny pomocí posunu 

jednoho prstu v legatu. Já osobně bych změnila pořadí kapitol, protože podle mě by vždy 

měl nácvik výměn začínat cvičením v legatu a jedním prstem. Kapitola 3 je ale moc pěkně 

rozpracovaná a lze ji použít k rozehrávání a upevňování výměn poloh v jakémkoli stádiu 

houslisty.  

V kapitole 4 a 5 jsou uvedeny příklady výměn poloh v situaci, kdy se přechází do 

jiné polohy na jiný prst, a to pomocí tzv. pomocných tónů, stále ve smyku legato. Ševčík 

ale opomíjí první stádium nácviku, kdy ve cvičné fázi bychom pomocný tón měli hrát jako 

rytmicky plnohodnotný tón, a uvádí rovnou verzi, kdy pomocný tón zazní zcela krátce. 

Dokonce v poznámce ke cvičení je připsán pokyn, že pomocný tón nesmí být slyšet, zaznít 
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smí jen klouznutí opěrného prstu
61

. S tímto tvrzením ve fázi nácviku výměn poloh také 

nesouhlasím, protože pomocný tón pomáhá lepší orientaci po hmatníku a je naopak dobré, 

když zpočátku při výměně úmyslně zazní a levá ruka si tak lépe uvědomí, kde se nachází. 

Přesto chci zdůraznit, že i tato cvičení jsou moc pěkně a systematicky rozepsána a považuji 

za velmi účinné občas si je projít, a to i pro vyspělejší hráče.  

Kapitoly 6 a 7 jsou věnovány výměnám dvou poloh na dva smyky. Zde naopak autor 

uvádí, že se cvičení provádí zprvu slyšitelným klouznutím pomocného prst, s čímž vřele 

souhlasím. Konečně kapitoly 12 až 17 jsou věnovány nácviku páté polohy a kombinacím 

výměn do ní, v kapitole 8 je uvedeno velice efektivní cvičení stupnic na jedné struně, které 

opět doporučuji opakovat i pokročilým houslistům. Sešit uzavírá kapitola 19, kde jsou 

uvedeny cvičení na rozložené akordy v rozsahu pěti poloh opět ve všech tóninách. 

Zajímavá a přínosná je zvláště kapitola 8, která se věnuje posunu 4. prstu 3. polohy na 

flažolet. Myslím, že takové cvičení najdeme jen v málokteré škole a i tento fakt mě 

utvrzuje v tom, že Ševčíkova houslová škola, kterou bych možná nazvala spíše souhrnem 

jeho půltónové metody, je až na pár výjimek geniálně propracovaná a do posledního 

detailu dotažená. 

3.3.6. Souhrn Ševčíkovy školy pro začátečníky 

Předně musím zopakovat, že Ševčíkův opus 6 je geniální souhrn technických cvičení 

a jsou zde až neuvěřitelně důsledně rozepsány všechny kombinace jednotlivých prstokladů, 

jejich kombinací, a to i v polohách a následně při výměnách poloh. Dle mého mínění je 

však pojmenování opusu 6 Ševčíkem jako Houslová škola pro začátečníky nesprávné a 

zavádějící. Jakkoli je materiál školy ve své podstatě logicky řazený, je z mého pohledu 

zcela jednostranně zaměřený na postup levé ruky. Téměř vůbec se nevěnuje problematice 

pravé ruky, dále ani alespoň základním pojmům z hudební terminologie a už vůbec se 

nezaměřuje na rozvoj hudebnosti žáka. Čím lépe a logicky jsou řazena za sebou cvičení na 

zdokonalení prstokladu v levé ruce, o to méně jsou vysvětleny jednotlivé smyky techniky 

pravé ruky a jakýkoli jejich nácvik. Myslím si, že pouze podle této školy, a to i s precizním 

vedením učitele, by se začínající žák jen těžko učil komplexně hře na housle a pedagog by 

musel tuto školu doplňovat o další materiály a smyková cvičení. Pokud tato škola, jak sám 

autor uvádí, souvisí s jeho opusy 1, ale hlavně s opusy 2 a 3, vidím jako velký nedostatek, 
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že v sešitech nejsou konkrétní přímé odkazy na jednotlivé strany nebo kapitoly v jiných 

jeho opusech. 

Také se Ševčík v této škole vůbec nevěnuje dynamice ani termínům z hudební 

terminologie. Například u jediného cvičení v celé škole neuvádí autor jakékoli dynamické 

označení, což opět z pohledu rozvoje hudebnosti žáka se mi jeví jako nesprávné. Chápu 

tento postoj u technických cvičení, ale u zařazených melodických skladeb bych očekávala 

alespoň nějaký pokus o vedení žáka k práci s tónem, dynamikou a následně snahu o rozvoj 

jeho hudebního cítění. Vždyť kvalita a mistrovství hry na housle neurčuje pouze dokonalé 

a rychlé zvládnutí notového materiálu, ale podle mě je důležitá především krása 

houslového tónu, a s tím schopnost práce s dynamikou úzce souvisí. Kromě faktu, který 

jsem uvedla výše, tj. že Ševčík téměř vůbec nepracuje s lidovou písní, nepracuje ani s 

žákovou hudební představou, nenabádá žáka k rytmizování, tleskání ani zpěvu. Nejsou zde 

uvedeny žádné „nehouslové“ pomocné metody pro nácvik cvičení, žák je veden pouze 

k nekonečnému opakování předepsaných cvičení a je tak vvychováván podle mě 

k „bezhlavému drilu“. 

Dále nesouhlasím s výběrem prvního prstokladu. Ševčík ve své škole začíná při 

nácviku hry prsty levé ruky na hmatníku mollovým prstokladem. To osobně nevidím jako 

dobrý výběr a pro moje tvrzení uvádím několik argumentů. Za prvé je pro většinu lidí tento 

prstoklad (1. a 2. prst u sebe) méně příjemný než durový prstoklad, žák je v něm nucen 

roztahovat 2. a 3. prst. Tyto prsty jsou ale srostlé jednou šlachou, v přirozené uvolněné 

poloze ruky inklinují k sobě a toto roztažení je pro začátečníka nepříjemné. Za druhé 

pokud směřujeme k tomu, aby si žák co nejdříve byl schopen zahrát nějakou lidovou 

písničku, i tentokrát je mollový prstoklad nevyhovující. Většina českých lidových písní je 

totiž psána převážně v durovém rodu a výběrem mollového prstokladu se jejich hra 

znemožňuje. Možná ale výběr počátečního mollového prstokladu je zapříčiněn faktem, 

který jsem zmínila výše. Autor tuto školu údajně původně koncipoval pro značně pokročilé 

žáky, kteří se připravovali na konzervatoř. Ti si potřebovali zdokonalit techniku, odstranit 

naučené nedostatky a k tomu mohli použít tento opus 6. Jenže z pohledu pokročilého 

houslisty se mi škola jeví jako příliš elementární. A naopak pro malého začátečníka jako 

jeho první výukový materiál se mi jeví škola také nevhodná, a to nejen pro její přílišnou 

didaktičnost a strohost. Já bych se přikláněla k postupu sloučit některá cvičení této školy 

s jinou modernější učebnicí. 
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Na druhou stranu je pravda, že se stále i po mnoha letech po Ševčíkově smrti 

houslová hra podle jeho školy vyučuje a jsou houslisté a badatelé z celého světa, kteří dále 

studují jeho dílo. Z mého pohledu musím tuto „školu“ vyzdvihnout jako zcela komplexní, 

téměř vyčerpávající studijní materiál pro levou ruku a osobně ji vidím jako snad nejlepší ze 

všech prošlých škol ve smyslu technické dotaženosti. Její cvičební materiál pro naučení a 

zdokonalení pohybu prstů levé ruky při hře v 1. až 5. poloze je až fanaticky rozpracován. 

Bohužel podle mě je tento materiál použitelný pouze s velkou přípravou pedagoga, který 

musí vést žáka začátečníka nejen v případě vysvětlování mnoha otázek, na které začátečník 

naráží, když se setkává s novými jevy v houslové hře. Myslím si, že pedagog musí i cíleně 

vybírat z tohoto objemného materiálu pouze vybraná cvičení a doplňovat jej jiným, 

melodičtějším instruktivním materiálem. Nedovedu si totiž představit, že by žák začátečník 

postupně přehrál všechna cvičení celé této školy a současně by ho nepřešla chuť na hru na 

housle navždycky. 

4. Houslová přípravka a škola pro začátečníky dvojice autorů 
Jana Čermáka a Josefa Berana 

 

Obr.č. 18 - Obálka Houslové přípravky a školy pro začátečníky Čermák–Beran 

Tato škola byla poprvé vydána roku 1964 v Praze. Já pracuji s výtiskem, který 

vydalo nakladatelství Supraphon v roce 1988 jako jeho 17. vydání. Škola byla, na rozdíl od 

škol Ševčíka nebo Maláta podobajících se více souhrnu technických cvičení, v letech 

svého prvního vydání jistě nová a moderní učebnice. Na svoji dobu měla i moderní grafiku 

a pracovala také podstatně více s lidovými písničkami. Přesto je v ní patrný odkaz a 

návaznost především na školu O. Ševčíka. Dříve byla hojně používaná na Lidových 

Školách Umění (tzv. „Lidušky“) a i v dnešní době je houslovými pedagogy stále velmi 

oblíbená. 

http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04703?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000001&format=999
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4.1. Životopisná data Jana Čermáka a Josefa Berana 

Houslista, houslový pedagog a teoretik Jan Čermák se narodil 1. prosince 1923 

v Satalici u Prahy. Housle studoval na pražské konzervatoři ve třídě J. Rosické-Brázdové a 

po maturitě pokračoval na Karlově univerzitě v Praze, obor hudební věda a pedagogika. 

Zde nakonec absolvoval státní zkoušku z pedagogiky i houslí. Sám později učil na 

pražských hudebních školách a vyučoval dokonce psychologii na Pražské konzervatoři. 

Jako houslista nebyl příliš činný. Zabýval se houslovou metodikou, v rukopise  je 

dochováno jeho dílo F. W. Pixis a jeho houslová škola na Pražské kobzervatoři (1953) a 

také Mannheimská houslová škola. Zabýval se i revizemi skladeb. V letech 1958 – 1961 

kromě Houslové školy pro začátečníky spolupracoval s J. Beranem i na díle Metodika 

elementární hry na housle. 

Pedagog a violista Josef Beran se narodil 18. září 1890 v Týnci nad Labem. Jako 

hudebník byl všestrann, o čemž svědčí fakt, že na Pražské konzervatoři studoval několik 

oborů najednou, a to hru na varhany, housle (u Profesorů. J. Felda
62

 a B Voldana
63

), violu 

(u Prof. J. Herolda
64

), skladbu, instrumentaci, zpěv i dirigování. Přestože později ve svém 

rodišti působil jako ředitel kůru a varhaník, věnoval se především pedagogické činnosti a 

učil na učitelských ústavech a hudebních školách v Českých Budějovicích a Pardubicích. 

Hlavně v Budějovicích byl umělecky velmi aktivní, byl například dirigentem 

Filharmonického orchestru, založil zde svůj komorní soubor Sukovo kvarteto a vedl 

mnoho dalších těles. Byl také aktivním hráčem, existuje i záznam z jeho posledního 

vystoupení roku 1956. Beran napsal několik pedagogických prací. Kromě Houslové školy, 

kterou se budu zabývat v následující kapitole, vytvořil například didaktická díla Technická 

cvičení v polohách op. 15, Etudy ke spojování poloh op. 16, Metodika elementární hry na 

housle (spoluautor J. Čermák), První začátky houslové hry, Národní písně československé 

pro nejmenší houslisty a další. Vytvořil i sbory a chrámové skladby, písně a instruktivní 

skladby pro housle. Zabýval se také revizemi houslových skladeb jiných autorů a navíc 

publikoval odborné články v různých hudebních periodicích. 

                                                           
62

Prof. Jindřich Feld st. (1883 – 1953) byl český houslista, pedagog a skladatel. Je autorem mnoha revizí 
houslových děl. 
63

 Prof. Bedřich Voldan (1892 – 1978) byl český hudební pedagog, houslista a skladatel. Vyučoval na Pražské 
konzervatoři hru na housle a dějiny houslové literatury. Psal metodická díla pro housle i klavír, je autorem 
nového systému studia poloh na základě skupinové soustavy. 
64

 Prof. Jiří Herold (1875 – 1934) byl český violista, pedagog a houslař, jeho nástroje mají dobrou úroveň. 
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4.2. Rozbor formální stránky školy Čermák - Beran  

Celá učebnice má 106 stran a je rozdělena na části Houslová přípravka a na ni 

navazující Houslová škola pro začátečníky, která se dále dělí do tří oddílů: I. Hra v 

základním prstokladu, II. Hra v tóninách s křížky a III. Hra v tóninách s béčky. Tyto oddíly 

budu podrobněji analyzovat v následujících kapitolách. Ráda bych ale zdůraznila určité 

body, které uvádějí autoři v předmluvě školy. A přestože je jejich jazyk trochu archaický, 

jejich slova mi dávají smysl i dnes. Zdůrazňují fakt, že nácvik hry na housle se rozkládá na 

dva základní funkční prvky, a to smykový (pravá ruka) a hmatový (levá ruka). Ale výuka 

těchto prvků musí vždy probíhat souběžně s výukou orientačně notovou, rytmickou, 

sluchovou, zpěvně intonační, pamětnou a hudebně naukovou
65

. 

4.2.1. Houslová přípravka 

První oddíl nazvaný Houslová přípravka je určen hlavně předškolákům nebo dětem, 

které neumějí psát ani číst. Přípravka je proto také vybavena mnoha fotografiemi a je 

samozřejmostí, že text psaný ke cvičením tlumočí žákovi učitel nebo rodič, který s žákem 

cvičí doma. Přípravka je rozdělena na XII cvičení. Autoři v předmluvě doporučují je 

probrat ve stejném počtu učebních lekcí, trvajících 45 minut. Jak sami uvádí v předmluvě, 

přípravka je koncipována pro začínající houslisty, kteří docházeli v době jejího vydání do 

Lidové školy umění do PHV (ročník Přípravná hudební výchova), kde se učili žáci ve 

skupinkách. Musím bohužel konstatovat, že tento typ výuky ve skupinkách v osnovách 

státního školství přetrvává dodnes. Já ho vidím jako špatný a pro začátečníka na housle 

zcela nevhodný. Podle mě jsou začátky ovládání tak komplikovaného nástroje, jako jsou 

housle, příliš problematické, pedagog musí kontrolovat sebemenší špatný pohyb nebo 

postoj žáka a to podle mě ve skupince více žáků najednou není možné. 

V přípravném dílu této školy jsou na začátku klasicky představeny a popsány části 

houslí. Dále je zde vyfocen a popsán postoj houslisty a držení nástroje. Zde bych si opět 

dovolila nesouhlasit s tvrzením, že housle držíme pevně bradou vodorovně před sebou a 

                                                           
65 ČERMÁK, J.- BERAN, J. Houslová přípravka a škola pro začátečníky. Praha 1988, str. 4  
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levá ruka nástroj lehce přidržuje
66

. Stejně tak působí úsměvně instruktážní fotografie 

malého houslisty, jeho postoje, zvláště pak nácvik uchopení a nasazení nástroje, který 

dokonce autoři doporučují cvičit na 7 dob. Podle mě se to přibližuje spíš spartakiádě. 

Bohužel tento postup se mi může zdát úsměvný jen do chvíle, než si uvědomím, že i dnes 

podle něj mnozí pedagogové a tudíž i žáci postupují. I pokyn, že housle nedržíme na 

rameni, je podle mě dnes již zastaralý, mnohé moderní školy doporučují naopak položit 

nástroj více na levé rameno. 

 

Obr.č. 19 - Fotka modelu houslisty a špatný pokyn, jak má držet housle a stisknout
67

 

Stejně jako držení houslí je vyfoceno a popsáno uchopení a držení smyčce v sedmi 

bodech, podle autorů má jeho uchopení také cvičit na sedm dob. Fotky se mi nejeví úplně 

správné. Vůbec nedbají na to, že ukazovák a malíček musí být mírně odtaženy od 

prostředních prstů, chybně to předvádí i model na fotografii. I pokyn pod dalšími fotkami, 

aby žák vydržel staticky držet housle na rameni bez podpory levé ruky alespoň 2 minuty 

nebo aby housle řádně bradou stisknul (Obr.č. 19), je naprosto zastaralý a vede ke 

strnulosti. Hodně pozornosti autoři věnují postoji žáka s houslemi v přípravné poloze 

v podpaží, což už je také dnes přežitek. Naopak nevěnují žádnou zmínku postupu přiložení 

smyčce na struny, což podle mě je dost zásadní otázka nutná k vyřešení. Ve chvíli, kdy 

začátečník přikládá smyčec na strunu (nasazuje) může totiž vzniknout moment, kdy se 

smyčec ocitne ve vodorovné poloze. V tuto chvíli hrozí u začátečníka, který nemá ještě 

dostatečně zafixovanou funkci malíku, chyba v podobě toho, že smyčec uchopí pevně, 
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protože páka dlouhého prutu ho převáží. Většinou pak nasazení není uvolněné a ani při 

další hře už žák ruku většinou neuvolní. Proto podle mě je dobré alespoň zmínit, že smyčec 

přikládáme zpočátku ke strunám svisle a až v poslední chvíli jej položíme vodorovně. 

Přípravka obsahuje mnoho pěkných slovních instrukcí a cvičení na poznávání not a 

pomlk ve čtyřčtvrťovém taktu, jejich vyťukávání, tleskání, zpívání, brnkání a následně hra. 

Hra smyčcem podle mě správně začíná krátkými taky čtvrťových not a vypočítáváním 

pomlk. Nesouhlasím ale s pokynem, aby žák hrál krátké noty jak ve středu smyčce, tak i na 

špičce a u žabky. U žabky, jak je známo, je tah smyčce a jeho obrátka nejtěžší, zde je třeba 

již dobře ovládat malík a to většinou začátečník nezvládá, u špičky je zase komplikované 

nasazení. Tento předčasný postup pak podle mě vede opět spíše k tuhnutí pravé ruky. 

Úsměvný mi připadá i návod na přípravu tahu smyku, autoři ho nazývají „smyčcem 

po rukávě“ a znamená to, že má žák cvičně zkoušet táhnout smyčcem po rukávu levé ruky. 

Podle mě ale není vhodné nutit žáka, kterému nejdříve zakážeme sahat na žíně smyčce 

v důsledku jejich možného umaštění (což je správné), aby levou nataženou rukou suploval 

housle a pravou rukou tahal smyčec po svém rukávu. Tato varianta by přicházela v úvahu 

dle mě snad jedině v případě, kdyby měl pedagog místo opravdového smyčce připraven 

nějaký dlouhý prut s improvizovanou žabkou. I přesto ale doporučuji lepší variantu 

přípravných cvičení s tužkou a jejím uchopením simulující smyčec, jak jsou v dnešní době 

obvyklá. 

V přípravce se žák seznámí také s prvním postavením prstů levé ruky na hmatníku. 

Autoři začínají prstokladem mollovým. V předmluvě uvádí, že při volbě prvního 

prstokladu mollového vychází ze Ševčíkovy školy. Volbu obhajují dalším argumentem, že 

durový prstoklad je pro začínající žáka lehčí (s čímž souhlasím), ale později by bylo 

obtížné z durového prstokladu stahovat 2. prst k prvnímu. Oni naopak začínají nejprve 

nepříjemným hmatem. Podle nich pak lehčímu durovému hmatu bude žák lépe přivykat. Já 

to ale vidím opačně, jak jsem uvedla výše v závěru kapitoly 3.3.7. 

Zajímavé je, že v Přípravce autoři zpočátku představují mollový prstoklad pouze 

jako kolečka s čísly a prstům nepřiřazují ani žádné názvy not, ani hmat nespojují 

s grafickou představou not v notové lince, evidentně je to pro děti, které neumějí číst. 
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Obr.č. 20 - Základní prstoklad školy ČERMÁK- BERAN.: Houslová přípravka a 

škola pro začátečníky. str. 11 

Přípravka postupně probírá prstoklad na všech strunách, ale stále zpaměti, bez 

spojování s notami, a až v posledních dvou cvičeních XI. a XII. zařazuje příklady, kde se 

má hrát prstoklad podle not. Tím pádem jen žák osvobozen od spojování prstů s těmito 

značkami a může se více soustředit na uvolnění levé ruky, což se mi jeví jako dobrá 

metoda. V kapitole XII. je navíc velmi pěkně a názorně na značce hmatu vysvětlena 

problematika not mollového prstokladu na struně E a G. Mollový prstoklad na strunách A 

a D je totiž bez posuvek, ale na struně E a G je třeba přidat křížek a béčko. Autoři pěkně 

pojali vysvětlení, dle mě vhodné i pro předškolního žáka, který ještě neovládá hudební 

teorii, soustavy stupnic ani intervalové vztahy. 

Poměrně pěkně autoři také vypracovali sled malých cvičeníček, kdy se střídají krátká 

seznámení s určitým novým jevem v levé i pravé ruce, následná procvičení a také pojmy 

z hudební teorie, zatím jen základní notace a rytmus. Pro žáka připravili celkem nápadité i 

zadání úkolů, kdy žák má doplňovat chybějící noty, názvy not, pomlky, poznat melodii 

písničky atd. Ve způsobu, jak autoři zasvěcují žáka do grafické notace, je zajímavé, že 

v přípravce neuvádí noty ve stupnicové řadě, jak je to běžné ve většině škol. Zde naopak 

nejprve ve cvičení V. prezentují noty ležící v mezerách (f1, a1, c2, e2), a následně ve 

cvičení VI. noty ležící na linkách (e1, g1, h1, d2, f2) a ve cvičení VII. je konečně uvedou 

všechny v řadě. Podle mě také celkem brzy, hned ve cvičení VIII. jsou uvedeny (nyní už 

v řadě) noty nad linkou vzestupně (g2, a2, h2, c2) a pod linkou sestupně (d1, c1, h malé, a 

malé, g malé). Je to odlišný přístup a sama jsem nenalezla smysl nebo vysvětlení tohoto 

postupu, který se mi zdá trochu nelogický a matoucí. 

Naopak velmi pěkně je v Přípravce prezentováno cvičení, které autoři nazvali 

„Gymnastika na hmatníku“
68

. Žák v něm na počítání střídavě odtahuje palec a zvedá určitý 
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prst. Toto cvičení vidím jako velice vhodné a je podle mě třeba, aby ho začátečník, ať už 

postupuje podle jakékoli školy, v začátcích procvičoval.  

Nedobré jsou ale instruktážní fotky ze cvičení X
69

. týkající se problematiky 

překlápění smyčce. Zvláště pokyn, který velí smyčec překlápět vždy celou rukou pohybem 

z lokte, jsou podle mě dost nepřesné. Doufám jen, že je to nedorozumění ve slovní 

interpretaci, protože je známo, že přechody přes struny vchází zásadně z ramene a pohybu 

paže. Pohybem z lokte lze měnit struny pouze v případě, že setrváváme delší dobu na obou 

strunách. Ale paže musí také zaujmout k tomu adekvátní postavení (mezi strunami). 

Z instruktážních fotek každopádně vyplývá, že žák má hýbat celou paží z ramene. I 

tentokrát bych upozornila, že na fotkách model drží smyčec v pravé ruce špatně, protože 

má všechny prsty u sebe, zvláště pak malíček. Tyto fotografie vidím jako zcela nevhodné, 

aby je žák začátečník napodoboval. 

Celkově je v Přípravce uvedeno několik lidových písniček nebo říkadel, které má žák 

postupně deklamovat, zpívat, brnkat, hrát smyčcem a později i transponovat na jiné struny. 

To je samozřejmě dobré, jen výběr lidových písní se mi zdá poměrně nevhodný, protože 

jsou to víceméně vždy písně, které používají rovnou všechny prsty levé ruky. Myslím si, že 

je lepší začínat od písní (nebo i jen instruktivních melodií podložených říkadlem), které 

používají postupně nejdřív 1 prst, 2 prsty atd. 

Pokud odhlédnu od výběru mollového prstokladu jako prvního postavení levé ruky a 

také od již zastaralých fotek modelů houslisty s nesprávným držením nástroje, Přípravka se 

mi jeví jako velmi dobrá. A to z několika důvodů. Je to komplexně zpracovaný materiál, 

podle kterého může pedagog postupovat v poměrně jistých krocích. Má zde naplánovaná 

malá cvičení, která jsou krátká a zajímavá svojí pestrostí, neboť stále střídají aktivity a jsou 

tedy vhodná pro udržení pozornosti i předškolního dítěte. Výhodou je i rozplánování XII 

lekcí, které může učitel přesně zvládnout během cca půlročního školního přípravného 

období (i když autoři doporučují v podstatě jen 3 měsíce). 

Zásadní nedostatek přípravky vidím také ve faktu, že většina lekcí přípravky jsou 

psány převážně na struně E. Dle autorů záměrně s odůvodněním, že žák si musí na začátku 

rozvinout řádné vedené smyčce při fyziologicky nejpřirozenějším držení pravé ruky (za 
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což zřejmě autoři považují hru na E struně), a následně je podle nich možné snadno a 

rychle přejít na ostatní struny. Také konstatují, že předčasné střídání strun mívá nežádoucí 

a vleklé účinky. Opět s tímto tvrzením nesouhlasím. A nejen kvůli skutečnosti, že housle, 

zvláště malé housle začátečníků, neznějí na E struně nejlépe i celkově tato nejvyšší struna 

piští a při začátečnické hře zvuk nebývá příjemný. Hlavně si ale myslím si, že není dobré 

začátečníka omezovat 2 - 3 měsíce, na které je dle autorů přípravka časově koncipovaná, 

pouze na jednu strunu. Jeví se mi tento doporučení pro malé dítě nudné a demotivující. 

Navíc pochybuji, že pedagog zabrání tomu, aby si žák, jehož mladická zvídavost je 

většinou velká, jiné struny sám nevyzkoušel. Proto bych raději volila do počátečních 

cvičení Přípravky více cvičení hry smyčcem i na dalších strunách.  

4.2.2. Hra v základním prstokladu - I. oddíl. 

První oddíl Houslové školy pro začátečníky, nazvaný Hra v základním prstokladu, 

má pouhých 13 stran a na nich 16 kapitol. Jako základní prstoklad autoři zvolili, jak jsem 

výše uvedla a hodnotila kriticky prstoklad mollový. V předmluvě k Houslové škole
70

autoři 

vysvětlují výběr prstokladu tak, že vychází z půltónového systému O. Ševčíka, který lze 

podle nich zredukovat na 4 základní prstoklady. Základní prstoklad autoři uvádějí 

schématem 12-3-4 (Obr.č. 3 – mollový prstoklad). Ten dále modifikují zvýšením 2. prstu 

na prstoklad se zvýšeným 2. Prstem, schéma 1-23-4 (Obr.č. 7 – Durový prstoklad). Z něj 

zvýšením 3. Prstu vytvoří prstoklad se zvýšeným 3. Prstem, schéma 1-2-34 (Obr.č. 10 - 

Prstoklad se zvýšeným 3. prstem) a konečně prstoklad se zvýšeným 4. Prstem, schéma 1-2-

3-4 (Obr.č. 16 – celotónový prstoklad). Následně pomocí sesunutí prstokladů do pražcové 

polohy v obráceném pořadí (nazývají je „odvozené“) lze podle autorů docílit možnost 

zahrát všechny stupnice s křížky i béčky. Postup prstokladů obhajují i faktem, že dle nich 

není dobré zařazovat hned po 2. naučeném prstokladu (ať už je to durový nebo mollový) 

rovnou prstoklad se sníženým 1. prstem, kdy je (podle autorů) ještě ne úplně zafixovaná 

levá ruka nucena posouvat do nové hmatové polohy, konkrétně „pražcové“. S tímto 

názorem bych si dovolila polemizovat, protože jakkoli se tento systém jeví jako logický a 

systematický, vyvstává otázka použitelnosti těchto prstokladů v lidových písničkách nebo 

v instruktivním hudebním materiálu pro začátečníka.  
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První oddíl, stejně tak jako ostatní, je dělen na kapitoly (zde konkrétně 16 kapitol), 

kdy každá kapitola obsahuje tři části. Část A se věnuje smykové přípravě a nějakému 

cvičnému způsobu, část B technickým cvičením a část C přináší lidové písničky, říkankou 

podbarvené melodie nebo instruktivní skladbičky. Bohužel v současné době je většina 

uvedených lidových písní v této učebnici pro dnešní děti neznámá. Což ale není chyba 

školy, ale spíše důsledek celkového vývoje hudebnosti dětí porevolučních let. Tato otázka 

by však byla téma na zcela jinou práci. Z osobní praxe mám vyzkoušeno, že s písničkami 

této školy se dá v současné době pracovat pouze s dítětem, které buď má značný talent a je 

schopno interpretovat jakoukoli melodii rychle a bez dlouhého učení, nebo s žákem, který 

má rodiče otevřené a nápomocné k domácímu procvičovaní s dítětem a s chutí prožívat 

s ním nové hudební zážitky, čímž učení starších neznámých lidových písní jistě je. 

První dvě kapitoly I. oddílu se věnují opakování hry na prázdných strunách, nyní již 

striktně podle notového zápisu. Již v Přípravce, ale i zde v kapitole 1 jsou v notaci 

zařazeny noty, které mají nad sebou tečku. Bohužžel autory není vysvětleno, co tím myslí, 

zda chtějí hru staccato či je to jiný druh hry. Od kapitoly 3 je probírán postupně základní 

prstoklad ve tvaru prstů po sobě jdoucích, a to na všech strunách. Pěkný je nácvik 

spojování nesousedících prstů v kapitole 6, kde je rozepsána vždy příprava opěrných prstů. 

Kapitoly 3 až 9 se věnují hlavně levé ruce, jen jedna kapitola (konkrétně kapitola 10), se 

zaměřuje na rozdělení smyčce. I když to se mi jeví jako zbytečné, protože již v předešlých 

kapitolách, dokonce už v Přípravce, jsou vždy v oddílech A věnovány cviky na dělení 

smyku. Pro mě podivný je i fakt, že teprve nyní, v kapitole 11, se autoři věnují hře na dvou 

strunách. Je zde rozepsáno několik elementárních cvičeníček, která podle mého mínění 

mohla být zařazena již daleko dříve, v Přípravce. Eliminoval by se tak stav, kdy začátečník 

má obavy z hraní na dvou strunách najednou, zvláště když má dále přidat prsty na jedné 

struně (hra dvojzvuků). Kapitoly 12 a 13 se věnují spojování hry na všech strunách.  

Díky základnímu mollovému prstokladu této školy začíná v této učebnici výuka 

jednooktávových stupnic později, až v kapitole 14, a to stupnicí C dur od tónu c1, protože 

tato stupnice je rozložena na třech strunách (obdobně i G dur od tónu g1). Teoretická 

problematika durové stupnice je zde velmi pěkně vysvětlena, zdůrazněny půltóny a podle 

mě je to vysvětleno dobře, aby to pochopilo i malé dítě. Co se týká rytmické notace 

stupnice, autoři již v předmluvě uvádí, že záměrně volí způsob hraní stupnic notovaných 

s prodlouženou tónikou. Podle nich si žák upevňuje své tonální cítění. Toto je sice pravda, 
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ale vlastní pedagogickou zkušeností jsem si ověřila, že současně je vhodné zadávat žákům 

i způsob stupnice, kdy všechny tóny jsou stejně dlouhé. Bez tohoto procvičování žák pak 

později není schopen plynulé interpretace stupnicové pasáže, která nezačíná tónikou, žák 

se pak většinou na tónice zadrhává. Také pokud žák cvičí stupnice pouze s prodlouženou 

tónikou a má tento způsob příliš fixovaný, není pak schopen aplikovat cvičební postupy 

pomocí rytmických i smykových variací, což je pro nácvik rychlých stupnicových chodů 

nezbytné. V případě této školy by stačilo přidat nějaká cvičení na stupnice s rovnou 

metrickou notací a nedržet se striktně prodloužené tóniky.  

I když na druhou stranu je pravda, že všechna smyková cvičení v částech A každé 

kapitoly jsou koncipována na stupnicové chody a postupně probírají všechny naučené 

stupnice, takže tato smyková cvičení by se dala považovat za suplenty stupnicových 

cvičení, přestože zde má být pozornost obrácena na pravou ruku a složité smyky. 

V kapitole 15 se autoři věnují nácviku tříčtvrťového taktu, Z praxe opět mám 

vyzkoušeno, že přechod na tento takt je pro začátečníky, pokud se mu nevěnují hned 

zpočátku, poměrně složitý. Přikláněla bych se k tomu, aby tento tak byl zařazen již 

v přípravce, a to minimálně v podobě říkadla nebo cvičení tleskání. Setkání s tříčtvrťovým 

taktem až po cca roce výuky (čemuž přibližně odpovídá doba, kdy žák dojde k 15 kapitole) 

se mi jeví jako velice zpožděné. Dále se v části A kapitoly 15 pozastavuji nad otázkou, 

proč smyková cvičení také nejsou zařazena v tříčtvrťovém taktu. Když je již tak málo 

místa věnováno tomuto taktu, který z mého pohledu je pro většinu začátečníků opravdu 

kritický, proč se neprocvičuje i ve smykových variacích, které jsou mimochodem v podobě 

hry na housle vždy těžší ne jakýkoli sudý takt. Smyk je zde totiž vždy nepravidelný. Také 

výběr 1. lidové písně v části C se mi zvláště zde jeví nevhodný, protože kromě toho, že tato 

píseň není známá, její metrum není typicky tříčtvrťové a i pro zkušenějšího hudebníka není 

nejjednodušší. Poslední kapitola 16 se letmo věnuje taktu dvoučtvrťovému, prostor pro něj 

je zde také dle mě nedostatečný, protože v něm autoři uvádí jen jedno cvičení, variace ce 

na lidovou píseň. 

4.2.3. Hra v tóninách s křížky - II. oddíl 

Druhý oddíl, nazvaný Hra v tóninách s křížky, prochází postupně na 30 stranách (str. 

45 - 72) všechny stupnice a tóny s křížky. Přestože autoři tento postup obhajují logickými 
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argumenty posloupnosti prstokladů, kterou uvádí v předmluvě oddílu I
71

, já s volbou sledu 

prstokladů nesouhlasím, a to z více důvodů. Žák je uváděn na konci oddílu II do stupnic 

s 5 – 7 křížky a takováto notace je dle mě pro začátečníka příliš složitá. Dále tyto tóniny, 

v kterých jsou pak lidové písně uvedené, nejsou celkově nejvhodnější pro houslovou hru a 

hlavně ladění, takže začátečníka mohou díky své komplikovanosti odradit. Navíc díky 

těmto tóninám vychází hra písniček na více strunách, než by bylo nutné, a žák je tak nucen 

písně interpretovat v modelech, které by v běžné hře hudebník nikdy nezvolil. A v 

neposlední řadě si myslím, že začátečník by měl být postupně s křížky seznamován i 

s problematikou stupnic a tónin s béčky (1 – 4 béčka), protože tyto tóniny jsou bezesporu 

daleko více užívané v praxi než tóniny s více (5 – 7) křížky. Dle mého názoru nejde o to 

vychovat houslistu, který je schopen zahrát jakoukoli transpozici a tím přetěžovat dětskou 

kapacitu, ale uvést začínajícího žáka do základů hudební teorie, aby byl schopen 

interpretovat skladby nejprve v těch tóninách, které jsou pro daný nástroj z hráčského 

hlediska nejpoužívanější a nejpohodlnější. 

Počáteční kapitola oddílu II s pořadovým číslem 17 probírá durový prstoklad, zde 

nazýván „se zvýšeným druhým prstem“. I zde je stále zařazen takt čtyřčtvrťový a jen velmi 

málo cvičení jsou v taktu tříčtvrťovém. S tím se žák seznámil na konci I. oddílu, ale 

učebnice ho nijak dál nerozvine. Kapitola 19 seznamuje s dalšími durovými stupnicemi a 

jejich akordy, které používají nový prstoklad (G dur, D dur a A dur). 

Celkově je ve II. oddílu do kapitol přidána další část D s instruktivními skladbami, 

naopak část B je vždy pojata jako prstové cvičení. Tato cvičení jsou ale zpočátku psána ve 

smyku détaché, což dle mě pro nácvik rychlosti úhozu prstů levé ruky není příliš vhodné. 

Důvodem je evidentně fakt, že ve škole doposud nebyla věnována pozornost smyku legato, 

většina cvičení i písní byla psána détaché. Teprve v kapitole 20 se ve smykové části A 

objevuje hra legato a krátký návod, jak ji zvládnout. Dle mě je zde ale extrémně malá část 

věnována základnímu nácviku tohoto způsobu hry, nejsou zde vlastně žádná cvičení na 

procvičení legata v kombinaci s détaché ve výchozím čtyřčtvrťovém taktu. Naopak autoři 

rovnou zařadili legato cvičení ve tříčtvrťovém taktu, kde smyk vychází nepravidelně a je 

tudíž pro začátečníka obtížnější kvůli jeho nepravidelnosti. Navíc v této kapitole také ve 

smykové části A uvádí poprvé smyk portato, a to bez jakéhokoli dalšího vysvětlení.  

Z praxe vím, že i tento smyk činí začátečníkům celkem potíže a podle mě by si zasloužil 
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samostatnou kapitolu, kde by rovnou bylo i jeho užití v nějaké písni, stejně tak jako 

konečně probrané legato. 

V kapitole 20 je celá část C věnována nácviku dvojhmatů. Tato část je podle mě 

příliš těžká, měla by jí předcházet nějaká část s nácvikem jednodušších dvojzvuků. Autoři 

nijak dvojhmaty nepopisují ani neidentifikují (to je uvedeno až později v kapitole 23), což 

se mi z pohledu výuky teorie nezdá dobré. Žák by si měl být vědom toho, jaký interval 

hraje. Navíc dvojhmaty zde uvedené jsou rovnou kombinace všech intervalů od tercie až 

po oktávu, to vše dohromady ve cvičení na dva řádky. Tento postup mi pro začátečníka 

připadá přehnaně těžký. Podle mě by měly být zařazeny kapitoly nebo části, které by 

postupně probíraly nácvik jednotlivých dvojhmatů zvlášť. Také zařazení zvětšených kvart 

považuji pro začátečníka za předčasné. 

V kapitole 21 v části C se autoři zabývají kombinací mollového a durového 

prstokladu, zatím jen na jedné struně, a to pomocí odrážky. Z hlediska korektnosti 

notového zápisu jsou zde ale značné chyby. Jak sami autoři uvádí
72

, posuvka vždy platí jen 

pro daný takt, ve kterém je napsána. Zde je ale zbytečně psána odrážka v taktech, pro které 

předešlá posuvka již automaticky neplatí. Tímto zápisem dle mě jen dezorientují žákovu 

představu o správném notovém zápisu. Ve smykové části A je probírán smyk legato, kdy je 

smyčec dělen nepravidelně. Pak je tento smyk zakombinován i do této části zaměřené na 

nový problematický jev v levé ruce, což se mi zdá jako příliš obtížných jevů v jednom 

cvičení najednou. Problematika nepravidelného rozdělení smyku v legatu by si jistě 

zasloužila svoji samostatnou kapitolu se snadnější notací v levé ruce. 

Až do kapitoly 22 se autoři vůbec nezmínili o dynamice v houslové hře. Zde konečně 

představují základní označení forte, mezzoforte a piano. Myslím si, že s existencí 

dynamiky by měl být začátečník seznámen již v Přípravce, protože dynamika patří 

k základním hudebně výrazovým prostředkům a každý začátečník je schopen ji alespoň 

vnímat, a díky tomu i brzy sám interpretovat. Autoři v předmluvě uvádí, že jejich škola je 

zaměřena především na rozvoj hudebnosti jedince, ale fakt, že dynamika až doposud chybí, 

podle mě svědčí o opaku.  
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V kapitole 23 je konečně vysvětlen pojem interval a jsou zde uvedena cvičení na 

jeho procvičení, a to na všech strunách. Cvičení jsou bohužel velmi mechanická, stále se 

opakuje sestupná řada intervalů a nejsou dále zařazena žádná cvičení ani instruktivní 

skladby pro složitější kombinace a tím pádem lepší nácvik dvojhmatů. Navíc jsou intervaly 

uváděny sestupně. V případě, že je uvedena definici intervalu jako vzdálenost mezi dvěma 

tóny a první tón je základní, tak pro první setkání s intervalem se mi jejich postup uvádění 

sestupně nejeví jako velmi dobrý. A opět zde zopakuji poznámku z kapitoly 20, kdy dle mě 

je hra dvojhmatů pro začátečníka tak obtížná, že bych volila postupné uvádění jednotlivých 

intervalů samostatně v každé kapitole a přidala bych více cvičení nebo skladeb na jejich 

procvičování. 

Nový prstoklad, tentokrát zvýšený 3. prst, je uveden v kapitole 24. Cvičení na tento 

prstoklad v části C a D neužívají předznamenání, jsou napsána s posuvkami rovnou před 

notami (zřejmě proto, že stupnice A dur od tónu a malé, E dur od tónu e1 a H dur od tónu 

h1, které s tímto prstokladem souvisí, jsou uvedeny až následně v kapitole 25). Takovýto 

zápis s křížkem před skoro každou notou (hlavně na strunách E a A) působí opravdu 

odstrašujícím dojmem. Stejně tak je to i v prstových cvičeních části B kapitoly 25. Myslím 

si, že sled těchto kapitol 24 a 25 by se měl otočit a nejprve žáka seznámit s tóninami. Další 

poznámku mám k části E kapitoly 24, kde je zařazena lidová píseň „Osiřelo dítě“. Zde je 

poprvé v učebnici uvedena píseň, kde se střídá tříčtvrťový a čtyřčtvrťový takt během jedné 

skladby. Tento moment by si jistě zasloužil alespoň nějaký komentář týkající se možnosti 

takového notového zápisu. 

Kapitola 26 procvičuje střídání všech třech probraných prstokladů. Oddíl D je 

věnován nové problematice hudební teorie, a to mollové stupnici. Je zde dobře 

zkombinována problematiku změny prstokladů s moll stupnicí, protože v mollové 

melodické se právě tento jev vyskytuje. Definice mollové stupnice uvedená v učebnici
73

 je 

ale podle mě nejasná a nepřesná. Také nechápu, proč autoři rovnou uvádí všechny tři druhy 

mollové stupnice (aiolská, melodická i harmonická) najednou a pro začátečníka již tak dost 

složitou látku k pochopení nerozdělí na tři části a dávkují ji žákovi postupně.  

V části E kapitoly 26 je uvedena pouze jedna písnička, která kombinuje všechny 3 

prstoklady. Z praxe je známo, že pro začátečníka je zpočátku velmi těžké střídat najednou 
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odlišné prstoklady ještě navíc na více strunách a proto by neškodilo, kdyby učebnice 

obsahovala více cvičení s touto problematikou. Úsměvný je také fakt, že v části E kapitoly 

26 u písně „Nad Tatrou sa blýská“ je uvedena poznámka, že je to druhá část naší národní 

hymny. Samozřejmě je to proto, že učebnice byla vydána před rozdělením 

Československa, ale jistě by se tato maličkost měla v nové reedici opravit. Kapitola 29 

obsahuje zmínku ohledně frázování pravé ruky. Je zde vysvětlen pojem martelé a détaché, 

a přiřazen ke grafickým značkám (tečka a čárka) nad notou. Je s podivem, že tyto dva 

základní výrazy autoři vysvětlují až nyní, přestože jsem se již výše (v části B kapitoly 1 

oddílu I.) pozastavovala nad tím, že je zde grafická značka v notaci uvedena, ale není nijak 

vysvětlena
74

. 

V části D kapitoly 30 je konečně skladba obsahující hudební prvek, který se často 

vyskytuje v hudbě, a to je předtaktí. Opět jeho problematika není vysvětlena. Z osobní 

praxe vím, že neúplný takt na začátku skladby je pro žáky zpočátku obtížný. Žák musí 

pochopit systém neúplného taktu, kdy začátek hry není na první dobu, a navíc v houslové 

hře se takový případ často interpretuje smykem nahoru. S lítostí musím konstatovat, že se 

doposud v celé učebnici nevyskytlo ani smykové cvičení ani skladba začínající smykem 

nahoru. Díky tomu má žák velmi silně zafixováno začínat hru smykem dolů. Dle mého 

názoru je předtaktí zařazeno překvapivě příliš pozdě a odnaučování žákova často 

fixovaného začátku od žabky může být pro žáka již velmi obtížné a stresující. 

Cvičení kapitol 30 a 31 se věnují celé tónině A dur v první poloze, konkrétně již 

dvouoktávové stupnici, kdy se vystřídají 2 prstoklady, a tato problematika je zde pěkně 

rozpracována ve cvičeních. V částech D již lidové písně vystřídaly poměrně pěkné 

instruktivní skladbičky, snad jen u skladby „Pochod pionýrů“ by mohl být v novém vydání 

vyměněn název. Také se zde objevuje A dur akord hraný najednou. Sporadicky byl akord 

jako čtyřzvuk občas uváděn už od kapitoly 22. Bohužel opět není provázen žádnou 

instrukcí týkající se jeho interpretace. Hra trojzvuků a čtyřzvuků je na houslích extrémně 

obtížná a jistě by si zasloužila nějakou samostatnou kapitolu věnovanou jejich nácviku, 

například začít je rozložením na dva dvojzvuky a podobně. 

Kapitola 32 obsahuje v pořadí čtvrtý nový prstoklad, se zvýšeným 4. prstem (Obr.č. 

16, schéma 1-2-3-4). V první řadě bych opět otočila sled kapitol 32 a 33, kde jsou následně 
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prezentovány jednooktávové stupnice s tímto prstokladem (H dur od tónu h malé a Fis dur 

od tónu fis1). Ať je jakkoli logický vystavěný sled uvádění nových prstokladů, opět se 

ptám, zda je nutné, aby začátečník procvičoval velmi komplikovanou stupnici Fis dur, a při 

tom ještě neznal posuvku béčko ani základní stupnice a tóniny (např. F dur, B dur, Es dur) 

s touto posuvkou spojené. Navíc i prstoklad se zvýšeným 4. prstem není v praxi tak často 

používán a osobně bych dala přednost seznámit se s prstokladem se sníženým 1. prstem. 

Vždyť již samotný O. Ševčíka zařadil prstoklad se sníženým 1. prstem jako třetí v pořadí, 

zřejmě proto, že v běžné interpretaci lidových písniček, kdy se navíc musí přihlížet i na 

fakt, aby píseň kvůli lepší interpretaci byla hrána na jedné nebo maximálně dvou strunách 

a byl také zachován princip možnosti používání prázdných strun (kvůli ladění), se tento 

prstoklad uplatní podstatně více. A také je pravda, že lidové písně psané v tónině Fis dur (v 

části E a D kapitol 32 a 33) nezní nejlépe právě díky nemožnosti ladění s prázdnými 

strunami. 

Kapitola 34 obsahuje výklad a procvičení mollových stupnic h moll a fis moll. 

Autoři stále nesprávně mollovou stupnici aiolskou nazývají „původní“. V části F v lidové 

písni „Proč si k nám neprišel“ je poprvé uveden rytmický prvek synkopa
75

, opět bez 

vysvětlení nebo nácviku. Je až s podivem, jak se autoři striktně vyhýbají jakémukoli 

vysvětlování určitých hudebních jevů, které často činí žákům potíže, a pouze je rovnou 

uvedou v hudebním materiálu částí C a D, kde by si žák měl už jen fixovat a případně 

„užívat“ každý naučený prvek. V kapitole 35 je celkem dobře vysvětlen a následně 

procvičován takt dvoupůlový (italsky „alla breve“). Škoda, že podobnou pozornost 

nevěnovali autoři nově učeným taktům již v předchozích kapitolách (konkrétně 

dvoučtvrťovému a tříčtvrťovému, případně čtyřosminovému). V závěrečné kapitole 36 

oddílu II jsou již jen uvedeny doposud probrané durové jednooktávové stupnice a jejich 

akord, a to konkrétně všechny stupnice s předznamenáním s křížky. O mollových 

stupnicích, které jsou v tomto oddíle probrané, zde nepadne ale ani zmínka. Škoda, že zde 

nejsou uvedené a přiřazené ke svým stejnojmenným nebo paralelním durovým stupnicím. 

Nakonec bych chtěla zmínit, že v c celém oddílu II v přednesových skladbách 

(převážně v částech C, D a E), kde jsou stále kromě instruktivních melodií zařazeny i 

lidové písně, už autoři bohužel neuvádí celý text lidových písní. Podle mě je to velká 

škoda, protože opět nejsou všechny tyto písně známé a jejich zpěvem (který lze aplikovat 
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převážně v situaci, kdy žák zná slova) by se jistě podpořila a usnadnila jejich hra. Z praxe 

mám opět vyzkoušeno, že každý žák raději interpretuje píseň, kterou si může zazpívat nebo 

alespoň podložit deklamací. Také frázování pomocí smyků v těchto písních není dodrženo 

přesně podle textu. Což je pro hráče poměrně matoucí, zvláště v případě, pokud text sám 

ovládá. 

4.2.4. Hra v tóninách s béčky - III oddíl 

Poslední třetí oddíl, nazvaný Hra v tóninách s béčky, je psán na 31 stranách, 

konkrétně kapitoly 37 až 55.  Jsou zde postupně probrány čtyři nové prstoklady, všechny 

ve snížené pražcové poloze. Autoři již v předmluvě uvádí, že sled prstokladů s béčky je 

opačný oproti prstokladům s křížky, takže v kapitole 37 začínají prstokladem se všemi 

celými tóny (schéma prstů 1-2-3-4). Autoři také stále dodržují posloupnost částí 

v jednotlivých kapitolách jako v předešlých oddílech, to znamená, že část A je určena 

smykovým cvičením, část B prstovým cvičením, část C a D obsahuje cvičení na nový 

prstoklad, kombinace prstokladů nebo stupnici související s daným prstokladem a konečně 

v částech E a F jsou stále lidové písně nebo instruktivní skladby. Dle mého názoru je toto 

řazení již dost stereotypní, navíc cvičební části C a D, které by už mohly obsahovat 

složitější prvky, jsou stále koncipovány na stupnicovém chodu na jedné struně, což se pak 

opakuje identicky na dalších strunách, zřídka s malými obměnami. Tento fakt se mi jeví 

z pohledu studenta jako poměrně nudný až ubíjející. 

Kapitola 38 je věnována stupnicím F dur a B dur, které souvisí s prstokladem 

z kapitoly 37. V některých částech A jednotlivých kapitol jsou zařazeny smyky, kdy je nad 

notami tečka. Doposud se mi nepodařilo rozluštit, zda tím autoři myslí hru spiccato nebo 

martélé, chybí k tomu jakýkoli rozlišující popis i v předcházejících kapitolách. Rozdíl 

těchto dvou smyků je zásadní a mělo by být jasno, co má vlastně žák ve smykových 

cvičeních procvičovat. Kapitola 39 obsahuje látku na procvičení kombinací prstokladů a 

v kapitole 40 se žák seznamuje s pojmem „enharmonická záměna“
76

. Je také názorně 

použita ve cvičeních, které opět vycházejí z dosud probraných prstokladů. Zde je poměrně 

pěkně ukázáno, jak se určité tóny zaměňují a díky tomu se můžou měnit i prstoklady. 
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Kapitola 41 se zabývá tečkovaným rytmem a k němu přiřazeným „bleskovým 

smykem“. Podle mě tato problematika měla být zařazena již dříve, jistě tento smyk patří 

k základním smykům, které by měl houslista ovládat co nejdříve. Počínaje touto kapitolou 

již části D a E obsahují méně lidových písní a více instruktivních skladeb nebo se zde 

dokonce objevují motivy a témata ze závažných klasických děl (např. téma z předehry 

k opeře Prodaná nevěsta, téma z 2. věty Dvořákovy 9. symfonie, Mozartova Menuetu 

z opery Don Giovanni atd.), což se mi jeví jako velmi dobré pro rozvoj hudebního 

povědomí mladého žáka. I další instruktivní skladby nebo etudy jsou v různých rytmech a 

stylech a jsou podstatně více inspirativní a zábavné než předchozí. 

Kapitola 43 obsahuje prstoklad nazvaný autory „se zvýšeným 3. prstem v pražcové 

poloze“
77

. Tyto názvy snížených prstokladů jsou dle mého názoru trochu komplikované, 

přestože logika i důvod jejich názvu jsou dost jasné. K danému prstokladu jsou v kapitole 

44 prezentovány stupnice B dur (od tónu b1), Es dur (od tónu es1) a As dur (od tónu as 

malé) a jejich akordy, stále striktně s prodlouženou tónikou. Kapitoly 48 až 50 jsou 

věnovány prstokladu se zvýšeným 2. prstem v pražcové poloze (schéma 1-23-4), durovým 

i mollovým stupnicím, které ho využívají a následně složitějším instruktivním skladbám a 

tancům, jako například čardáš. 

Kapitola 51 obsahuje nácvik tříosminového taktu, který je podle mě vysvětlen 

poněkud zavádějícím dojmem, neboť ho autoři přirovnávají k taktu tříčtvrťovému, což 

může být pro žáka matoucí. Kapitola 52 je navázána s vysvětlením taktu šestiosminového a 

obsahuje jen jednu, i když poměrně pěknou instruktivní skladbu. Myslím si ale, že tento 

takt, který je tak často v hudbě využíván a pro začínajícího žáka je poměrně komplikovaný, 

by si zasloužil více cvičebního materiálu, navíc měl být zařazen již podstatně dříve. 

Kapitola 53 obsahuje poslední nový prstoklad, konkrétně „základní v pražcové 

poloze“ (schéma 12-3-4). Kapitola 54 uvádí ve smykové části mimo jiné notu 

dvaatřicetinovou. Škoda, že tyto pro žáka opět dost neobvyklé nové noty nejsou obsaženy 

v jediném následném instruktivním cvičení. Poslední kapitola 55 je již jen soupis všech 

jednooktávových stupnic durových spolu s jejich stejnojmennými mollovými. V celé 

učebnici ale byly posloupně uváděny vždy durové a následně jejich paralelní mollové. 
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Toto nové řazení kombinací dur a moll stupnic může být pro žáka buď přínosné (pro 

rozšíření chápání souvislostí ve stupnicích) nebo ho naopak může poměrně zmást. 

4.2.5. Přínos školy Čermáka-Berana 

Anotace k Houslové škole autorů Čermáka-Berana, které si můžete přečíst na 

internetu hudebních serverů, uvádí: „Tato škola vede žáka co možná nejjednodušším 

způsobem k uvědomělému ovládnutí hry ve všech tóninách“. Dále údajně: „Koncepce 

školy vychází z přesvědčení, že pouhý prstový výcvik bez věnování pozornosti kvalitě 

zvuku vede u každého začátečníka k menšímu zájmu o hru a neprobouzí v něm 

hudebnost“. Proto se v ní údajně po celou dobu výuky dbá důsledně na to, aby žákovi 

všechen cvičební materiál zněl co nejlépe. V účelných cvičebních skladbách je tu dítěti 

podána především hudba, z jejíhož provozování může mít i v tomto nesmírně 

komplikovaném stadiu ovládnutí nástroje čirou radost“. S takovýmto tvrzením bych si 

dovolila polemizovat. Samozřejmě s přihlédnutím k době, kdy byla škola stvořena a 

poprvé vydána, jsou tato slova jistě pravdivá a tato škola byla ve své době jistě novátorská 

a moderní. Z pohledu současnosti, kdy moderní technologie i přístupy k jakékoli výuce 

celkově jsou dost pozměněny, inovovány a obsahují spousty nových modernějších prvků, 

je tato škola z mého pohledu částečně již zastaralá. Je pravda, že studijní materiál v ní je 

řazený logicky, až se systematičností jejich vzoru profesora Ševčíka. Ale stereotypně se 

opakující cvičení pouze s novým prstokladovým jevem, kdy žák donekonečna opakuje 

stupnicové řady na jedné struně pouze v obměněném prstokladu, pro mě nejsou důkazem 

modernosti této školy a spíše než zájem o hudbu a rozvoj hudebnosti žáka v nich vidím 

pokus o zmodernizování a pozměnění Ševčíkovy propracované metody. 

Podle mého názoru jsou konkrétně některá cvičení řazena v dlouhém sledu a jsou 

příliš nenáročná, pak naopak následují cvičení, která kombinují několik nových a navíc 

dost obtížných jevů najednou. V částech A houslové školy je uvedeno obrovské penzum 

různých smyků, které má žák cvičit na různých stupnicích. Myslím si, že by bylo velmi 

přínosné, kdyby tyto smyky byly souhrnně shromážděny v nějakém dodatku, kde by byl 

jejich celkový soupis, postupně tak, jak jsou ve škole uváděny. Učitel (případně i žák) by si 

z nich i jindy mohl sám vybírat příklady a cvičit je i na jiném notovém materiálu než jsou 

stupnice. 
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Pokud celkově zhodnotím části kapitol C a D, které téměř až do konce obsahují 

převážně lidové písně, myslím si, že kvůli souladu s prstoklady, které se postupně 

probírají, jsou často tyto lidové písně psány v tóninách, jež nejsou vhodné pro jejich 

interpretaci. Žák by měl být veden k hudebnosti a umění využívat svůj nástroj nejlépe, jak 

je možné. Všichni víme, že kvalitní hra na housle je závislá prvotně na čisté intonaci, a hra 

v tóninách s vysokým počtem béček nebo křížků tomu nepomáhá. Myslím si, že pro nácvik 

těchto tónin měli autoři připsat více vhodných instruktivních skladeb a lidové písně 

ponechat přirozenému ladění houslí. 

Co se týče formální stránky učebnice, podle mého názoru v ní zásadně chybí 

orientační seznam kapitol s popisem, co se kde probírá, nebo alespoň jmenný rejstřík 

s názvy a čísly stran, aby si žák mohl zpětně nebo i dopředu vybírat kapitoly s tématy, 

která ho zajímají. Dále by bylo jistě velmi přínosné i pro pedagogy, kteří tuto školu 

nepoužívají, ale jen si z ní vybírají určité skladbičky nebo právě lidové písně, vypracovat 

soupis lidových písní a čísel stran, kde jsou uvedeny. 

V neposlední řadě vidím jeden zásadní nedostatek školy, a to je problematika 

skloubení technických cvičení s rozvojem hudebnosti žáka. Podle mého názoru a přes 

tvrzení, která uvádějí anotace ve webovém prostředí, je celá tato škola zaměřena hlavně na 

logičnost a systém více než na rozvoj hudebního cítění jedince.  

Přestože autoři sami v předmluvě uvádějí, že jejich škola rozvoj hudebnosti 

podporuje, a ve své době jistě tato škola přelomová byla, zvláště po metodickém díle 

Ševčíka zaměřeném převážně na techniku. Bohužel ale z pohledu moderní pedagogiky ji 

vidím stejně jako Ševčíkovu školu poměrně zastaralou, zaměřenou převážně na techniku. 

A to i přesto, že je v učebnici zařazeno nespočet lidových písniček a instruktivních 

melodií. Ty ale nejsou pojímány příliš hudebně, dle mě jsou více myšleny jako technický 

materiál koncipovaný v koherenci k technické látce, kterou daná kapitola probírá. Na závěr 

chci přesto podotknout, že jakkoli hodnotím tuto učebnici jako zastaralou, myslím si, že 

určité výňatky z ní mají i dnes v houslové pedagogice své místo a že výběr z ní je dodnes 

velmi účelný pro výuku začínajícího houslisty. 
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5. Viliam Kořínek a jeho Husľová škola 

Viliam Kořínek byl nejen významný slovenský houslista, ale také uznávaný 

houslový pedagog a umělec. Vedle hudby se činně věnoval i literární a výtvarné tvorbě, 

konkrétně karikatuře, a publikoval také v několika časopisech jako Hudobný život aj.  

5.1. Kořínkův životopis a jeho publicistická činnost 

Kořínek se narodil 28. března 1915 v Rakouském městě Spittal an der Drau. 

Studoval hudební a dramatickou akademii v Bratislavě u profesora Gustava Náhlovského a 

dále na pražské HAMU studoval hru na housle ve třídě profesora J. Kociána. Během 

pražských studií v letech 1941-1945 byl vedoucí skupiny druhých houslí v Symfonickém 

orchestru hlavního města Praha FOK. Po návratu do Bratislavy působil jako houslista v 

orchestru Československého rozhlasu a v roce 1949 se stal členem právě vzniklé Slovenské 

filharmonie. Zde působily 29 let až do svého odchodu do důchodu v roce 1978.  

Po celou dobu své koncertní činnosti se věnoval i pedagogické práci. Vedle svých 

soukromých žáků začal od roku 1953 vyučovat i na konzervatoři a Vysoké Škole 

Múzických umění v Bratislavě. Velmi obdivoval O. Ševčíka, označil ho jako dokonalého 

člověka a hlavně za Komenského ve vyučování hry na housle. Při své pedagogické práci 

pociťoval potřebu vypracovat si i vlastní výukovou metodu, a protože velmi obdivoval dílo 

Ševčíka, ve svých pracích se jím údajně také inspiroval. Kořínek napsal několik příruček 

pro učitele základních uměleckých škol a je také autorem první slovenské kompletní 

houslové metodiky pro střední stupeň. Podle ní do dnešního dne vyučují hru na housle 

někteří slovenští pedagogové na uměleckých školách. Pravidelně školil pedagogy ZUS a 

také byl častým porotcem v různých houslových soutěžích po celém Československu. 

V roce 1964 mu vyšla Huslová škola. Ta se stala okamžitě velmi oblíbenou na Slovensku, 

ale ve světě se nesetkala se zásadním ohlasem. Údajně hlavně proto, že vydavatel nedotiskl 

cizojazyčnou mutaci nebo nepřidal ke slovenským textům vícejazyčné překlady. 

Jeho další pedagogická nebo instruktivní díla pro housle jsou vedle Houslové školy, 

které se budu věnovat níže, například didaktické práce Zpívejte, husličky, Studie pro 

rozcvičení houslisty, Cvičení stupnic a rozložených akordů, První přednes, Přednesové 

etudy pro housle, O problémech stylové interpretace a další. Revidoval také nespočet 

houslové koncertní literatury, například Sonátu E moll č. 6, op. 3. z Fantazie Mojžíš 

http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04713?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000006&format=999
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(Niccolò Paganini), 42 etud (Rodolphe Kreutzer), 36 houslových etud, op. 20 (Heinrich 

Ernst Kayser), Melodické etudy pro housle, op. 36 (Jacques Mazas), 60 etud, op. 45 

(Franz Wohlfahrt) nebo 30 preludií, op. 12 (Bartolomeo Campagnoli) a další. 

Věnoval se i výtvarnému umění, od roku 1930 zachycoval ve svých karikaturách 

hudební život i hudební dění na Slovensku, ve svých kresbách ztvárnil slavné hudebníky 

jako například Mstislava Rostropoviče, Václava Talicha, Bohdana Warchala nebo Eugena 

Suchoně. V roce 2004 mu vyšla v bratislavském nakladatelství Scriptorium Musicum i 

jeho kniha vzpomínek Obrázky z výstavy. Kořínek zemřel 29. listopadu 2006 v Bratislavě. 

5.2. Kořínkova Husľová škola 

Husľová škola Viliama Kořínka byla poprvé vydána roku 1964 v Bratislavě. Je psána 

ve slovenštině a v Čechách doposud nebyla přeložena, což při jejím používání může být 

v současné době trochu problém. Hlavně v 1. sešitu je totiž poměrně dost vysvětlujícího 

textu, který by si mohl žák přečíst. Po rozdělení Československa je ale bohužel častý jev, 

že mladší žáci již spoustě slovenských slov nerozumějí (což je velká škoda) a proto by 

bylo studium podle této školy pro ně komplikovanější. Učebnice obsahuje i určitý počet 

slovenských lidových písniček nebo říkanek, a bohužel ani i ty podle mě pro českého žáka 

nejsou písně neznámé a navíc ve slovenském jazyce trochu komplikované, pokud je 

chceme učit žáka s textem, což by mělo být u lidových písní pravidlem. 

 Škola je rozdělena do pěti sešitů, ale pouze 1. sešit se věnuje začátkům houslové 

hry, takže ho podle mě můžeme korektně nazývat Školou pro začátečníky. Další sešity 

(konkrétně 2. a 3. sešit) obsahují jen přednesové skladby. Ve 4. sešitu jsou například 

prstová cvičení, příprava na trylky a výměny poloh a konečně 5. sešit je souhrnem 

složitých cvičení pro levou i pravou ruku. 

5.2.1. První sešit Kořínkovy školy 

V předmluvě ke svému prvnímu sešitu školy autor uvádí, že cílem jeho školy je 

umožnit žákovi stejné kladení prstů levé ruky na všech strunách a stejně tak dát jednotnou 

formu držení smyčce pravé ruky. Zdůrazňuje příbuznost pravého i levého ramene a 

vyzdvihuje fakt, že obě ramena jsou na sobě závislá, je tudíž důležité je držet dole a 
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uvolněně. Také podotýká, že většinu hudebního obsahu této školy čerpá ze slovenské 

lidové písně a že technická i hudební náplň by měla být vyrovnaná. 

V oddílu, který je v učebnici po předmluvě, je zařazeno mnoho ilustračních fotek, jak 

uchopit housle i smyčec a jak je následně ovládat. Fotky, přestože jsou dost staré, jsou 

poměrně dobře nafocené a správně vystihují všechny možné sporné momenty držení jak 

houslí, tak smyčce. Dokonce je zde jako v jediné škole ukázáno, že pravá ruka při hře u 

špičky pouští prsty malík a prsteník a držení smyčce se kompletně změní. Na konci tohoto 

oddílu je dvojstrana, kde autor uvádí spíše zkratkovitě naprosto základní pojmy z teorie, 

jako je rozdělení not a pomlk, názvy not, dělení smyčce a další zkratky a značky, které se 

všeobecně uvádějí i v jiných školách. 

První kapitola 1. dílu nazvána Přípravné studium je věnována nejprve hře pizzicato 

na prázdných strunách. Je zde několik pěkně vypracovaných cvičení, kdy žák brnká (a 

později i hraje smyčcem krátkými tahy) různé jednoduché rytmy a učitel ho poměrně 

zajímavě doprovází. Ve většině škol je toto přípravné stádium na prázdných strunách dost 

zkráceno, myslím si, že zde je mu věnován potřebný dostatečný prostor, a ještě navíc 

hudebně zábavný díky kvalitně vypracovaného doprovodu učitele. Všechna tato cvičení 

jsou ve čtyřčtvrťovém taktu. Ale při nácviku tahu celým smyčcem je brzy použit i pro 

začátečníky problematičtější tříčtvrťový takt, což hodnotím kladně. Bohužel ale jak jsou 

výborně rozpracována cvičení pro hru krátkými smyky, o to víc je zkrácen prostor, který se 

věnuje hře celým smyčcem, polovinami, jejich kombinacemi a učebnice rychle přechází 

k nácviku postavení prstů v levé ruce.  

Jedna ze zvláštností této školy je, že autor učebnice nevyhranil prstoklad, který se má 

žák podle něj začít učit jako první. Chytře obchází odpovědnost za tuto volbu a nechává ji 

přímo na jednotlivém pedagogovi. V úvodních prstových cvičeních kapitoly I. Prípravného 

štúdia uvádí v notovém zápise obě dvě možnosti (konkrétně durový i mollový prstoklad). 

 

Obr.č. 21 - Zápis dvou možností postavení 2. prstu v jednom cvičení (dur i moll prstoklad). 

KOŘÍNEK, V. Husľová škola. 1. díl,  str. 27 
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V celé kapitole I. jsou obsažena cvičení, kdy jsou nad notami, které se mají v 1. 

poloze hrát 2. prstem, posuvky značící možnost mollového i durového prstokladu.  

Pedagog se má údajně sám rozhodnout, jaký prstoklad bude vyučovat jako první, a podle 

toho zvolí následující kapitoly. Autor sám zařazuje do další II. kapitoly (Durový hmat) 

nejprve durový prstoklad, ale doporučuje, že pokud se rozhodne pedagog pro mollový 

prstoklad, měl by kapitolu přeskočit a přistoupit ke kapitole III. (Molový hmat). Celý tento 

fakt mi nepřijde korektní, každý autor školy by se měl k takovéto zásadní otázce postavit 

rozhodně. A navíc přestože kapitola I. obsahuje pěkná a melodicky i rytmicky pestrá 

cvičení na procvičení smyků i úhozu prstů, dvojí notový zápis v této kapitole musí být pro 

žáka velmi matoucí. 

Kapitol II. Durový prstoklad obsahuje zpočátku stupnicová cvičení krátkých tahů 

čtvrťových not jen malou částí smyčce (na žabce, ve středu a u špičky). To hodnotím jako 

dobrý výběr, i když mám u začátečníka k volbě cvičení hry na koncích smyčce své 

výhrady. Učebnice postupuje již podle metod moderní pedagogiky, vždy učí nejprve krátké 

tahy a ty pak prodlužuje. Zpočátku také s pomlkami mezi každou notou, kdy si žák 

rozmyslí, jaký prst levé ruky má pokračovat nebo jak má změnit polohu pravé paže.  

Autor v úvodu kapitoly II. doporučuje, aby se všechna cvičení hrála na všech 

strunách, přestože jsou vždy psána jen na jedné. Chápu jeho úmysl ušetřit prostor, na 

kterém by musel rozepisovat každé cvičení, ale z praxe mám ověřeno, že pro průměrného 

začátečníka, zvláště pokud hraje hlavně podle not, je velký problém cvičení transponovat 

na jinou strunu (myslím tím melodické nebo prstové cvičení, nemluvím zde o lidové písni, 

jejíž transpozice většinou žákovi tolik obtíže nečiní). Raději bych tedy doplnila do této 

kapitole více cvičení věnovaných konkrétním strunám. 

Ve cvičeních věnovaných nácviku intervalů autor doporučuje, aby při úhozu daného 

intervalu žák pokládal i další prst
78

, konkrétně ten, který je přímo pod používaným prstem. 

S tímto postupem nesouhlasím, protože pokud si žák hned v začátcích při pokládání prstů 

na strunu vytvoří zlozvyk kladení více prstů najednou, vede tento postup k omezení 

hybnosti prstů levé ruky, jejich následnému tuhnutí a k omezení možnosti vytvoření 

prstové nezávislost. Chápu autorovu snahu, kdy chce napomoci začátečníkovi s 

problémem, který vyvstane v případě, že nepokládá na prázdnou strunu nejdříve první prst. 

                                                           
78

 KOŘÍNEK, V. Husľová. škola. Bratislava : OPUS, 1983. str. 38 
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Vzdálenost prvního prstu od pražce hmatníku je nejkratší a tudíž ji začátečník také nejlépe 

postihne, ale žák se musí naučit pokládat na prázdnou strunu i další prsty a odhadnout 

správně tuto vzdálenost bez pomoci podpůrných spodních prstů. V podstatě většina škol 

v počátcích neustále používá stupnicové chody od prázdné struny a prvního prstu a naopak 

by bylo dobré i u jiných, i v Kořínkově učebnici, kdyby škola obsahovala více cvičení pro 

nácvik přímého úhozu vyšších prstů bez podpory jiných prstů. 

Z hlediska harmonie nebo celkového hudebně-teoretického rozvoje žáka je pro mě 

s podivem, že Kořínek ve své škole vůbec nevysvětlí žádné teoretické pojmy. Nepopíše 

základní fakta jako například stupnici, tóninové systémy, řazení posuvek atd. Naopak 

podle mě řadí cvičení chaoticky jednou s posuvkami přímo v taktech, příště zase v určité 

tónině. V kapitole II. uvádí tóniny do čtyř křížků, ale bez nějakého logického postupu a 

myslím si, že tento jev může být pro začátečníka také matoucí. Dále zastávám názor, že 

žák by měl být co nejdříve seznámen s pojmem stupnice, se vztahy v ní nebo alespoň 

s problematikou půltónů a celých tónů. Každá škola by měla obsahovat již v začátcích 

seznámení se základními stupnicemi, samozřejmě ne striktně podle kvintového a 

kvartového kruhu, ale v návaznosti na probírané prstoklady. 

V polovině kapitoly II. jsou zařazena cvičení pro hru na dvou prázdných strunách 

současně. Myslím si, že tato elementární cvičení měla být zařazena již v kapitole I. 

v přípravných cvičeních, protože začátečník má být seznámen s faktem, že housle mají 

sedm základních rovin, na kterých lze tahat smyčcem (4 struny a 3 roviny dvojzvuků strun) 

a měl by se hned v začátcích s tímto faktem prakticky potkat. Dále jsou zde uvedena 

cvičení na hru legato. Pro mě je nepochopitelně zařazena nejprve hra legato na jedné 

struně v kombinaci s prsty levé ruky, a až poté hra legato na prázdných strunách, která je 

podle mě paradoxně lehčí. Zde je nutná totiž jen koordinace pravé ruky při přechodech 

strun, levá ruka odpočívá a začátečník se může soustředit pouze na práci jedné ruky. Tento 

způsob je z mého pohledu jednodušší a pro nácvik hry legato tudíž lepší. Vlastně jakýkoli 

smyk by se měl nejprve nacvičovat na prázdné struně (prázdných strunách). 

Další pro mě překvapivé jsou cvičení na přípravu hry k základním stupnicím G dur, 

D dur a A dur. Autor stupnice uvádí rovnou ve smyku legato a bez akordů. Pak naopak 

hned zařazuje lidové písně používající akordy předchozích stupnic, ale poměrně 

stereotypně. I další prstová cvičení, která využívají tyto stupnice, jsou stereotypní a navíc 
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hodně jednoduché. Jsou sice rozepsaná pro všechny stupnice, ale já bych spíše ocenila více 

variant, rozepsaných pouze v několik a taktech, tak jak to uvádějí jiné školy (např. Beran-

Čermák). Kapitola II. je zakončena přípravou na mollový prstoklad (změnou z durového), 

opačně končí i kapitola III. a to přechodem z mollového prstokladu na durový. V podstatě 

jde o procvičení půltónového posouvání 2. prstu. Také jsou zde ještě uvedeny stupnice C 

dur, G dur (od g1) a F dur (bez základního tónu), které používají mollový prstoklad. 

Tentokrát jsou k nim připojeny i akordy. Kapitolu II. uzavírají instruktivní skladbičky, 

které používají stylizaci slovenských lidových písní a rytmu synkopy. 

Kapitola III. „Molový hmat“ obsahuje v podstatě identická cvičení jako kapitola II., 

pouze používá tónové řady a notový materiál mollového prstokladu. Tento přístup se mi 

jeví poměrně stereotypní, protože pokud žák již prostudoval kapitolu II., absolvoval tato 

rytmicky jednodušší cvičení vesměs jen v půlových a čtvrťových tónech, a bylo by 

přínosné, aby dále pokračoval s novým hmatem v těžších rytmických variantách. Bohužel 

toto není možné, protože jak jsem napsala výše, autor školu koncipoval zvláštním 

způsobem a možnost volby sledu kapitol tento progres znemožňuje. Tím se ale celá 

kapitola III. stává opakováním kapitoly II., pouze se změnou prstokladu. Podle mě je tento 

postup velmi kontraproduktivní a žák se dostává do smyčky, kdy se vrací opět k něčemu, 

co už prošel, naučil se a tento fakt pro něj může být dost demotivující. Kapitola III. 

nepřináší žádné nové poznatky jako například další smyky, rytmy atd. a je vlastně jen 

kopie kapitoly II. v mollovém prstokladu. První sešit takto skončí, aniž by podle mě nějak 

zásadně žáka posunul. 

Kořínek také během celého prvního sešitu neseznámí žáka s problematikou 

dynamiky, neuvede jediné dynamické znaménko. I proto je z pohledu hudebního rozvoje 

žáka pro mě 1. sešit učebnice spíše souhrnem technických cvičení a tudíž nedostačující. 

Jak už jsem uvedla výše, rozvoj hudebnosti u žáka znamená nejen jeho technický progres, 

ale hlavně také schopnost používat veškeré dostupné hudebně-výrazové prostředky, mezi 

které patří dynamika, barva tónu (tím myslím krása zvuku, který je žák na housle schopen 

vytvořit), výraz a charakter určitých krátkých skladeb atd. Vždy když se škola stane pouze 

výčtem technických cvičení, v Kořínkově případě navíc podle mě poměrně chaoticky a 

nepříliš organizovaně řazených, je tato škola z mého hlediska nefunkční. 
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5.2.2. Druhý a třetí sešit Kořínkovy školy 

O to více je překvapující fakt, že 2. sešit nijak v podstatě nenavazuje na sešit 1, ale je 

to soubor prvních přednesových skladbiček od slovenských autorů (například P. Zika, J. 

Tandler nebo S. Hoche). Kořínek pouze revidoval jejich houslové party. Tyto skladby 

navíc obsahují kromě dvou probraných hmatů hlavně nové hmaty jako celotónový 

prstoklad, zvýšený 3. prst, snížený 1. prst a kombinace různých hmatů v jedné skladbě. 

Dále jsou zde podstatně složitější rytmické i smykové problémy, na které žák po 

prostudování 1. sešitu rozhodně není připraven. Protože autor neuvádí žádné vysvětlení 

tohoto postupu, já proto nacházím pouze jediné řešení, a to fakt, že sešit 2. Kořínkovy 

„Huslové školy“ není navazující. Je to pouze samostatný sešit, v podstatě sbírka 

instruktivních skladeb, a neměl by nést podle mě název Houslová škola.  

Stejné je to i s 3. sešitem, který je také pouze souhrn přednesových skladeb. 

Konkrétně zde sešit obsahuje dvě původní díla, a to Malou suitu (autor Vladimír Godár) a 

Zátiší s houslemi (autor Juraj Hatrík), i nyní Kořínek tato díla pouze revidoval. Autor 

v předmluvě k 3. sešitu uvádí, že tyto skladby jsou velice dynamicky a hudebně výrazově 

rozmanité a mají tak vést k rozvoji žákovi hudebnosti. Já si přesto myslím, že pro možnost 

rozvoje hudebnosti je vždy nutné pojmout určitý technický základ, bez kterého hudebnost 

nelze ukázat. Protože pokud žák neumí nebo neví, jak tvořit crescendo atd., nemůže tyto 

dovednosti aplikovat v přednesových skladbách, která jsou navíc ve 3. sešitě již z hlediska 

rytmů i prstokladů velmi obtížné. Podle mě je nutností, aby dobrá houslová škola 

obsahovala cvičení na rozvoj a schopnost tvorby tónu, dynamiky a dalších hudebně 

výrazových prostředků, aby neprocvičovala stereotypně prstoklad levé ruky, ale určité 

technické základy levé i pravé ruky se nedají přeskočit. 

V předmluvě autor uvádí důvod, proč tyto instruktivní skladby byly pro jeho školu 

napsány. Je to podle něj fakt, že houslová literatura obsahuje jen malé množství skladeb, 

které jsou z technického hlediska dostupné pro žáky LŠU, a proto inicioval vytvoření 

těchto skladeb. Já s tímto názorem nesouhlasím. Za prvé minimálně v barokní literatuře je 

nepřeberný počet kvalitních skladeb, které jsou technicky hratelné. Navíc právě tyto dvě 

skladby z 3. sešitu jsou podle mě již dost technicky náročné.  Je zde nutná hra v polohách, 

časté modulace, zvláštní moderní harmonie, použity jsou i různé výrazové prostředky, 

velké změny dynamiky, složitější smyky, drobné notové hodnoty. Na všechny tyto jevy 
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žák nebyl předešlými sešity školy nijak připraven. Před každou částí těchto dvou skladeb je 

určitá instruktivní část, kde se má žák na technický problém v dané části údajně připravit, 

ale z mého pohledu je tento prostor nedostačující.  

5.2.3. Čtvrtý sešit Kořínkovy školy 

Další pro mě matoucí skutečnost je, že 4. sešit školy se opět vrací ke stylu učebnice, 

tzn. procvičování houslové techniky, nyní již podstatně náročnější. Autor v podstatě 

přeskočil období minimálně 3 let, kdy se žák měl naučit další základní prstoklady, 

smykové varianty, rytmické možnosti a hru v polohách a nahradil je ve 2. a 3. sešitě jen 

uvedením instruktivní literatury. Naopak 4. sešit je zaměřen převážně na prstová cvičení 

(na všech strunách, ve všech prstokladových kombinacích a ve všech možných polohách a 

tóninách), dále na trylky a také výměny poloh. 

Na začátku 4. sešitu, kdy autor uvádí jeho obtížnost pro 6. a 7. ročník LŠU, jsou 

stupnicové příklady pro výuku improvizace žáka. Jde v podstatě o to, že žák má na stupnici 

vymýšlet různé rytmické nebo smykové obměny. Autor k tomu v předmluvě uvádí, že tím 

sleduje cíl nejen rozvíjet žákovu improvizační schopnost, ale chce mu přiblížit možnost 

cvičení stupnic zábavnější formou. Stejný cíl, i když používá striktnější metodu, má i škola 

Beran-Čermák. Ti na začátku každé kapitoly uvedou konkrétní smykovou a rytmickou 

obměnu, jakou má žák použít. Kořínek naopak nechává žákovi volné pole působnosti. 

Z vlastní praxe ale mám vyzkoušeno, že většina žáků v tomto případě použije stejně zcela 

nejjednodušší model, pokud ho vůbec sama vymyslí. Myslím si, že v tomto ještě nezralém 

věku je lepší, když má žák konkrétní model zadán pedagogem, pokud je složitější, je 

dobré, když si ho doma sám procvičí a připraví, tudíž bych se rozhodně přikláněla 

k variantě školy Čermák-Beran. 

Čtvrtý sešit obsahuje dále cvičení pro hru v 4., 5., 6. a 7. poloze. Ve všech oddílech 

jednotlivých poloh je stejný model, nejprve autor uvádí postup výměny do dané polohy, 

pak v ní provede několik prstových cvičení. Dále v dané poloze uvádí stupnicové a 

intervalové cvičení, napsané pouze v tónině C dur s pokynem, aby je žák postupně prohrál 

ve všech stupnicích. Takovéto případy jsou i v jiných školách, a jak jsem již uvedla, 

myslím si, že to není příliš šťastné řešení. Pro žáka je obtížné si představit všechny 
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intervalové změny ve chvíli, kdy z tonálního cvičení se stává v podstatě velice nehudební, 

atonální cvičení, pouhý nekonečný sled tónů. 

V oddíle jednotlivých poloh jsou uvedeny Kořínkovi přednesové etudy pro danou 

polohu. Zdají se mi velmi povedené. Jsou zde zařazena dvě dueta starších autorů (W. A. 

Mozart, L. Spohr) s pokynem, aby byla hrána v příslušné poloze kapitoly. Nemyslím si, že 

je přínosné nutit žáka, aby přednesové skladby, které vyžadují obměny poloh za účelem 

správného frázování a smysluplného vedení melodie, byl žák nucen hrát v jedné poloze. 

Vznikají tak často komplikované a nesprávné kombinace přechodů strun nebo hmatů levé 

ruky, a tím žák pouze získává špatné návyky při tvorbě prstokladů. Pokud autor chtěl, aby 

v učebnici bylo více hudebního materiálu pro nácvik dané polohy, doporučila bych stejně 

jako u Ševčíkovy školy, aby vypracovat své další instruktivní skladby. V tomto sešitě jsou 

Kořínkovy instruktivní skladby velmi pěkné i účelné, ale není jich tu dostatek.  

Čtvrtý sešit obsahuje i rozsáhlé smykové cvičení, konkrétně variace na jedno téma. 

Autor uvádí v předmluvě, že učebnice obsahuje 33 variací, ale moje vydání jich 

překvapivě obsahuje pouze 17. Téma je jednoduché, osmitaktové, autor ho dále 

transponuje na dvě další struny. Jednotlivé smykové variace jsou zpočátku poměrně 

jednoduché, postupně je technika složitější. Variace nejsou ale pouhým cvičením na 

pravou ruku, nýbrž se podstatně zahušťuje i technika levé ruky. Jsou zde použity časté 

dvojhmaty a trojhmaty, nátryly nebo chromatika v dlouhém legátu. Tím se ze smykových 

cvičení stávají spíše cvičení pro levou ruku. Tak se podle mě smykové variace stávají 

neúčelné. Podle autorových instrukcí se každá variace má nacvičit v první poloze a až po 

ovládnutí smykového problému má žák přejít do poloh a variaci zahrát v příznivější 

poloze. Tento způsob se mi jeví jako velice nedobrý. Každá správná smyková cvičení by 

měla být koncipována tak, aby řešila mimo jiné přechody přes struny, aby tyto změny měly 

nějaký logický postup a vývoj. V případě Kořínka se mi jeví provedení variací poměrně 

chaotické a bez hlubších souvislostí. Ve variacích také vidím patrnou snahu o napodobení 

Ševčíkova díla Čtyřicet variací v lehkém slohu, op. 3, které se věnuje smyčcové technice. 

Kořínek určitou kopii pouze vsunul do svého sešitu a rozdělených poměrně chaoticky a 

bez návaznosti mezi další cvičení a instruktivní skladby 4. sešitu. Navíc přestože má 

Ševčíkův op. 3 starší datum vzniku, je podle mě lépe propracován a Kořínek by si ušetřil 

mnoho času, kdyby jeho jednotlivé variace přejal do své školy, tak jako to ostatně udělal 

s mnoha dalšími skladbami a autory. 
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Sešit je zakončen výpisem cvičení pro jednooktávové stupnice a akordy na jedné 

struně, a také cvičení nátrylů, což je pro zkvalitnění levé ruky jistě přínosné. Horší už je to 

s hudebním přínosem pro žáka, protože čtvrtý sešit školy je zaměřen až na pár výjimek 

hlavně na rozvoj techniky (převážně levé ruky), nikterak se nesnaží o rozvoj žákovy 

hudebnosti a tím je opět pro mě jako část komplexní houslové školy tento díl nepřijatelný. 

5.2.4. Pátý sešit Kořínkovy školy 

Pátý sešit je z mého pohledu nejvíce zaměřený na rozvoj techniky, nicméně řeší zde 

již vysoce náročnou techniku hry a tudíž nemůže být vůbec řeč o škole hry pro 

začátečníky. Sešit obsahuje šest základních oblastí, a to nátryly a trylky, prstová cvičení, 

výměny poloh, smykové cvičení, rozložené akordy a pro rozvoj hudebního cítění jsou 

zařazeny přednesové skladby a cvičení na jejich analytické rozbory. V tomto sešitě chybí 

rejstřík výčtu cvičení, takže orientace v něm je podstatně ztížená. 

V 5. sešitě jsou z mého pohledu cvičení na jednotlivé technické problémy 

promyšlena nejlépe z celé školy. A přestože autor stále řeší technickou oblast, jsou cvičení 

nápaditější a více muzikální, jakoby autorovy byla bližší problematika pokročilejších žáků 

a tím pádem složitější houslová technika. Například cvičení na výměny poloh velmi 

precizně probírají všechny možnosti a jistě bych je doporučila. Zajímavá jsou i jeho 

analytická cvičení, kdy si autor vybral nejtěžší pasáže ze souboru etud Mazasových a 

Kreutzerových a uvádí k nim nápadité postupy nácviku. Zde je jistě přínosné pro žáka 

vidět, jaké varianty je třeba aplikovat při nácviku těžkých míst. Je všeobecně známo, že 

velký problém není naučit žáky trávit mnoho času cvičením, ale nejtěžší je naučit žáka, jak 

má cvičit. Zásadní chybou studentů je neustálé celkové opakování a přehrávání skladeb 

nebo cvičení, stále od začátku, kdy si i více fixují chyby. Kořínek zde uvádí dvou až 

třítaktové rozbory a ukázky možností nácviku těžkých míst, což je pro žáka jistě velmi 

inspirativní. 

Také prstová cvičení v tomto sešitu, která bych doporučila mimo jiné sloučit 

s nátrylovými cvičeními, jsou inovativní a nápaditá. Nejsou klišovitá a nijak nekopírují ani 

nenapodobují jiné školy, jak to bylo z mého pohledu v předešlých sešitech. Stejně tak jsou 

zajímavá Kořínkova cvičení na rozložené akordy, kdy autor zdvojuje základní tón akordu 

nebo kombinuje mollové a durové varianty jednoho obratu v jednom rozkladu, což je také 
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poměrně inovativní. Sešit obsahuje dále výběr částí ze Sonát a partit pro sólové housle J. 

S. Bacha, Kořínek je opatřil svými doporučenými prstoklady a smyky. Jeho prstoklady 

jsou víceméně pouze v 1. nebo snížené poloze, což se mi nejeví jako optimální a v těchto 

dílech bych jistě volila jiné autory, kteří Bachovo dílo revidovali s větší citlivostí. 

Souhrnně se mi však 5. sešit jeví jako nejpovedenější díl celé jeho školy. 

5.3. Souhrn Kořínkovy školy 

Kořínkova houslová škola na mě působí nesourodým a ne příliš promyšleným 

dojmem. Zpočátku se autor snaží možná až příliš podrobně přehrát mnoho základních 

cvičení pro úplného začátečníka. I když jsou v prvním sešitu určité pěkné nápady, ničím se 

tento začátek neliší od začátků předchůdců jeho škol, naopak cvičení jsou poměrně 

stereotypní, stále se opakují (jen na jiných strunách) a rozhodně nijak nepodporují rozvoj 

hudebnosti jedince. V celém prvním sešitu se začátečník naučí víceméně pouze hru ve 

čtyřčtvrťovém taktu, dur a moll prstoklad a rozvíjí z devadesáti procent jen techniku levé 

ruky.  

O to více je pak překvapivý skok, kdy 2. a 3. sešit jsou souhrnem přednesových 

skladeb bez žádných zásadních procvičení technických problémů, které se ve skladbách 

najednou objevují. 4. a 5. sešit se opět vrací více ke stylu školy, tudíž k problematice 

techniky, i když cvičení nemají většinou žádný popis nácviku nebo modely procvičování. 

Celkově na mě tato škola působí spíše jako souhrn určitých materiálů, které Kořínek buď 

napsal sám, nebo převzal od jiných. Sled cvičení ale není z mého pohledu nijak do hloubky 

promyšlen nebo mi autorův záměr uniká. Myslím si, že použití některých vybraných 

skladeb nebo cvičení z jeho školy, ať už velmi povedené Kořínkovy instruktivní etudy 

nebo další jím převzatá cvičení, může být přínosné pro proces výuky. Ale zařazovala bych 

je pouze jako rozšiřující materiál k nějaké jiné houslové škole, rozhodně bych ze svého 

pohledu tuto školu nedoporučovala jako výchozí ucelený materiál pro plnohodnotnou 

výuku houslového začátečníka. 
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6. Škola hry na housle autorů Josefa Micky a Magdalény 
Mickové 

  

Obr.č. 22 - Obálka Školy hry na housle, J.Micka – M.Micková (1.díl) 

Josef Micka byl český houslista, významný pedagog a patří k výjimečným 

osobnostem české houslové pedagogiky. Houslovou školu psal nejprve sám, později ve 

spolupráci se svojí dcerou. Škola autorů Mickových byla zatím vydána třikrát, poprvé roku 

1982 nakladatelstvím Supraphon, podruhé nakladatelstvím Editio Bärenreiter Praha a 

naposledy v roce 2000. 

6.1. Osobnost Josefa Ladislava Micky 

Josef Micka se narodil 14. srpna 1903 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu 

pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři v houslové třídě prof. J. Bastaře
79

. Po 

absolutoriu konzervatoře získal Micka stipendium Československé vlády a díky tomu rok 

studoval na École de musique v Paříži u prof. J. Thibauda
80

. Studium v Paříži bylo velmi 

podnětné i pro jeho pedagogickou činnost, která se postupem času stala jeho hlavní životní 

náplní. Později těsně před druhou světovou válkou absolvoval ještě na Karlově univerzitě 

obor hudební věda a psychologie a stal se profesorem. V roce 1939 začal působit jako 

profesor na Pražské konzervatoři a od roku 1946 vyučoval na pražské Hudební fakultě 

AMU. Bohužel o dva roky později byl nucen ji kvůli svému odmítavému postoji k 

tehdejšímu politickému vedení opustit. V roce 1969 se tam pokusil vrátit, ale i přes 

                                                           
79

 Jindřich Bastař (1879-1937) byl houslista a pedagog. Studoval u Otakara Ševčíka, napsal o něm studii 
vydanou v roce 1934. Od roku 1909 sám vyučoval na Pražské konzervatoři. 
80

 Jacques Thibaud (1880-1953) byl francouzský houslista a pedagog. Koncertoval s pianistou George Enescu 
a přátelil se také s Eugènem Ysaÿem, který mu věnoval svoji 2. Sonátu pro sólové housle. 

http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04705?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000002&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/PMP4C7R9RHSNMEG64TVJP1N1P4MT8CYAMYCUQ8753AC3C88VM3-04705?func=full-set-set&set_number=001764&set_entry=000002&format=999
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Djacques%2Bthibaud%26biw%3D1280%26bih%3D637&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhjVYFf7C4h9waN-XepqnU9ctpEmHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Djacques%2Bthibaud%26biw%3D1280%26bih%3D637&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Violin&usg=ALkJrhgkyGm31jC-szvsHPM2TEMx5KCglw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Djacques%2Bthibaud%26biw%3D1280%26bih%3D637&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Enescu&usg=ALkJrhhRvcjgQmomAGs50wgH-75-S6bZuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Djacques%2Bthibaud%26biw%3D1280%26bih%3D637&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%25C3%25A8ne_Ysa%25C3%25BFe&usg=ALkJrhgEhPMBtCEpQ_iyUBe69Sh-Bh0KIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Djacques%2Bthibaud%26biw%3D1280%26bih%3D637&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sonatas_for_solo_violin_%28Ysa%25C3%25BFe%29&usg=ALkJrhgNXxbhIQ158AXgBqewYSCd-3U4uw
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vynikající posudky některých tamějších profesorů mu působení na této škole z politického 

důvodu nebylo umožněno.  

Kromě pedagogické činnosti byl Micka také sólistou, i když od začátku se věnoval 

více komorní hře. Ještě v době studií ve 20. letech 20. století založil se svými spolužáky 

úspěšné kvarteto. Několik let až do roku 1945 byl i výkonným hráčem a členem České 

filharmonie. Micka ale musel opustit dráhu aktivního houslisty již v roce 1952 z důvodu 

nemoci, po které trpěl třesem rukou. O to víc se věnoval pedagogické činnosti a vytváření 

metodických a teoretických děl. Micka vychoval řadu sólistů i komorních hráčů (jeho žáci 

byli např. Václav Neumann, Petr Messiereur, Petr Škvor, Václav Hudeček, Jiří Panocha, 

Magdalena Micková, Eva Bublová aj.). V oblasti pedagogiky v komorní hudbě svědčí fakt, 

že stál u zrodu tří významných kvartet, která si získala slávu u nás i ve světě (konkrétně 

kvarteto Smetanovo, Talichovo a Panochovo). Micka zemřel 2. září 1993 v Praze. 

6.1.1. Pedagogické dílo Josefa Micky 

Micka je autorem mnoha publikací a článků o houslové problematice. K 

nejvýznamnějším patří metodické dílo Hra na housle: technika - výraz – didaktika (Praha 

1957) a Škola hry na housle, kterou se budu podrobněji zabývat níže. V roce 1975 

vydalo nakladatelství Panton jeho dílo Knížka o houslích a mnohé kolem nich: pomocná 

literatura pro žáky Lidových škol umění a nižších tříd konzervatoří, což je encyklopedie o 

houslích, houslařích a houslistech a o nejznámějších houslových skladatelích. Co se týče 

didaktických prací, zabýval se Micka jak studiem začátečníků, tak žáků konzervatoří a 

vysokých škol. Vydal několik sešitů etud, například Elementární etudy (3 díly, Praha, 

1951-1957), Melodická cvičení: pro housle v 1. poloze s průvodem druhých houslí (1. díl), 

pro housle v 1. až 3. poloze s průvodem druhých houslí (2. díl, Praha, 1968) a také 

Souborová hra (výběr 24 elementárních etud v úpravě pro troje housle v 1. poloze, Praha, 

1964). Mezi další Mickova díla patří také úpravy přednesových skladbiček První setkání s 

mistry (14 malých skladeb pro housle v 1. poloze s průvodem klavíru, Praha, 1960) a 

Melodie mistrů (2 díly, Praha, 1959). Jeho Vyšší škola hry na housle (Praha, 1980) je 

vhodná spíše pro velmi pokročilé žáky.  

Micka byl velmi produktivní v oblasti houslové didaktiky. Další jeho instruktivní 

publikace jsou Denní studium trylků, Dynamika smyčce: technická cvičení zvuku (Praha, 
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1969), Průpravy k Mazasovým etudám (Praha, 1959), Rytmické etudy s průvodem 

metronomu: v I. - III. poloze pro dvoje housle, (Praha, 1965), Prodaná nevěsta B. Smetany: 

10 melodií v I. poloze s průvodem klavíru (Praha, 1955) a České houslové album pro 

mládež: 16 snadných českých skladeb v I. poloze s doprovodem klavíru. Mickova díla jsou 

dodnes oblíbená mezi českými pedagogy ZUS a svědčí o tom i jejich opětovné vydávání 

nakladateli. Škola hry na housle byla vydána v roce 2000 již potřetí. A jistě velmi 

používané při výuce na ZUŠ jsou stále jeho Elementární etudy. 

6.2. Životopis Magdalény Mickové 

Magdaléna Micková je dcera Josefa Micky. Narodila se v roce 1943 a její otec byl i 

jejím učitelem houslí, v jeho třídě na Pražské konzervatoři absolvovala v roce 1963. Ve 

stejném roce po absolutoriu začala učit na prestižní LŠU Prahy 1 v ulici Voršilská. Po 

sedmi letech působení jako pedagožka, v roce 1966, odjela se svým manželem do 

Švýcarska, kde se společně stali členy Curyšského komorního orchestru. Po svém návratu 

do Čech Micková opět obnovila pedagogickou činnost, a to na stejné LŠU. Také začala 

spolupracovat na otcově 3. dílu jeho Houslové školy. LŠU Voršilská se v roce 1992 

rozšířila o středoškolský stupeň, instituce se přestěhovala na Žižkov a s v současné době je 

zde společně s hudební školou hl. města Prahy i hudební gymnázium. Zde Micková působí 

jako pedagog i v současné době.  

6.3. Základní rysy Školy hry na housle autorů Mickových 

V úvodu autoři uvádějí, že škola je koncipována pro děti bez znalosti čtení nebo 

rozlišování not. Protože prvních 4 - 6 měsíců výuky nemusí žák umět číst, je výuka podle 

této školy vhodná i pro předškoláky. Uvádí dále, že i pro ty žáky, kteří už umí číst, je lepší, 

aby cvičení prováděli bez sledování zápisu a tak měli větší možnost zaměřit pozornost na 

svoje tělo, korekci obou rukou a hlavně pocit uvolněnosti. Do cvičení č. 70 autoři počítají 

s hrou bez znalosti čtení not. To obnáší proces, kdy učitel naučí žáka tato jednoduchá 

cvičení nazpaměť v hodině a žák je pak doma jen opakuje. Jak jsem již napsala výše, 

nemám s takovýmto postupem dobré zkušenosti, protože žák, zvláště malý, není schopen si 

přesně zapamatovat cvičení, která provádí v hodině. Snad pokud jeho doprovod, který 

s ním do hodin dochází, s ním tato cvičení provádí doma podle instrukcí školy, může tato 

metoda fungovat. Anebo v případě, chápeme-li výuku předškolního žáka pouze jako práci 
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v hodinách, neusilujeme o rychlý postup a nečekáme, že bude žák v začátcích sám doma 

cvičit. 

Za základní úkol školy si tvůrci vytýčili rozvíjet hudební cítění žáka, a proto se 

snažili i technická cvičení vybírat s melodickou linkou a zařadili mezi ně hodně lidových 

písní. Cvičení v učebnici jsou opravdu melodická, navíc jsou většinou doplněna druhým 

doprovodným hlasem, který hraje učitel na housle nebo na klavír. Také jsou doplněna 

textem nebo říkankami, s jejichž pomocí si dítě lépe zapamatuje cvičení a získává lepší 

představu o rytmu. Tyto texty není nutno zpívat, stačí jen rytmicky deklamovat. Základním 

krédem školy je, aby žák měl vždy nejprve přesnou sluchovou i hmatovou představu toho, 

co chce zahrát, a pak to teprve zrealizoval. Z toho vychází i způsob vyučování, kdy učitel 

v hodinách žákovi vše nejprve vysvětlí a předehraje, a žák si doma cvičení jen opakuje. 

Nemělo by se tudíž stát, že žák doma je nucen nějaké cvičení sám realizovat, přičemž by se 

mohl naučit chyby a až na následující lekci by je učitel opravoval. S takovýmto přístupem 

se u pedagogů často setkáváme. Žák dostane za úkol připravit si nová cvičení, aniž by je 

pedagog s ním v hodině prošel. Takovýto styl výuky je možný se staršími a vyspělejšími 

žáky, ale začátečník se podle mé zkušenosti v takovémto případě vždy naučí nějaké chyby, 

které je pak těžší odstranit, protože jsou již částečně zafixované. Mickův přístup v tomto 

případě je velké pozitivum jeho školy, protože u malých dětí často i týden fixovaná chyba 

při špatném domácím cvičení může značně zbrzdit vyučovací pokrok. 

Čtení not se žák v Mickově škole učí nadvakrát. Nejprve pojmenovává noty podle 

hmatů a čísel prstů, které se od začátku učí klást na strunu. Později spojuje jednotlivé 

notové znaky v osnově s názvy not s odkazem na hmaty prstů. Žák se do not přímo při hře 

smí koukat až ve chvíli, kdy jsou hlavní funkce obou rukou dostatečně zmechanizovány. 

Jedno cvičení pak má často několik obměn rytmických i melodických, to proto, aby žák 

neopakoval dokola úsek, který se naučil, ale aby si osvojil i princip variačního cvičení na 

nástroj, a ne pouhé přehrávání melodie dokola. I tento přístup je na svoji dobu poměrně 

novátorský a přináší žákovi již od nejmladšího věku pojem o tom, jak se na nástroj má 

správně cvičit. Což je nepřehrávat skladbu stále dokola, ale nejprve si ji sluchově a 

následně hmatově představit a pak variačně vycvičovat místa, která jsou nejtěžší. 

Tvůrci školy také zdůrazňují doporučení, doté doby ne příliš obvyklé, a to aby na 

domácí cvičení dohlížel dospělý, který také dochází do hodin s žákem. Tato osoba má i 



76 
 

kontrolovat správný způsob cvičení, který by si měl žák osvojit co nejdříve. Škola 

doporučuje, aby v každé lekci bylo zařazeno opakování nějaké probrané skladby, takzvaně 

„pro potěchu srdce“, kdy si žák zahraje to, co už se dříve naučil, může se tak předvést a 

uvědomit si svoje pokroky. Tyto skladbičky je doporučeno hrát vždy s doprovodem. Autoři 

také varují, aby učitel postup žáka kupředu neurychloval, aby mu nezadával stále nové 

věci, ale občas se vrátil k již naučeným skladbičkám a občas si v hodině jen tak zahrál. S 

tím lze jen souhlasit.  

Tvůrci školy zdůrazňují, že žák má doma cvičit denně, u předškolních dětí stačí i jen 

10-20 minut, výukové lekce s pedagogem doporučují méně než hodinové. Upozorňují 

opakovaně na fakt, že jen minimum dětí je ochotno doma cvičit samo, přirozeností dítěte je 

touha „hrát si“ v pravém slova smyslu, ukázat se před někým, v nejmladším věku je 

samostatné cvičení pro něj spíše práce, je na obtíž a může celý budoucí vývoj dítěte jako 

houslisty úplně zastavit. Tudíž je potřeba pracovat velmi citlivě s vůlí dítěte, nikdy ho 

nenutit do cvičení pod pohrůžkou trestu nebo rozkazem a za každou malou snahu ho 

chválit a slovně oceňovat. Toto je velmi pěkný odkaz, který doposud nikdo ve své škole 

nezmínil. Podle mě je to i svědectví o tom, jak s v průběhu času změnil přístup pedagogiky 

k potřebám žáka a postupně se odklonil od počátečního „drilu“ na začátku 20. století až 

k respektování přirozených potřeb a pocitů žáka v současné době. 

Škola je rozdělena do tří dílů. Oproti školám, ze kterých se do té doby převážně 

vyučovalo (Ševčík, Čermák - Beran) zde přinesli autoři velkou novinku. Nezačínají 

mollovým prstokladem, ale durovým. Já s touto změnou naprosto souhlasím a díky tomu je 

pro mě tato škola průlomová a první, podle které je celkově možno vyučovat od samého 

začátku. Použití dur prstokladu jako prvního má podle mě několik zásadních důvodů. První 

důvod je především fakt fyziognomický. Poloha prstů, kdy je u sebe 2. a 3. prst, je 

přirozená poloha levé ruky v klidovém stavu (díky šlaše, kterou jsou tyto dva prsty 

spojeny) a tím odpadá napětí ruky při roztahování těchto prstů v moll prstokladu. Další 

fakt je z hlediska hudební motivace, protože durová tónina je přece jen dětskému uchu 

přijatelnější než mollová, je pozitivní a i většina známějších popěvků a lidových písniček 

je dle mého v tónině durové. 
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6.3.1. Rozbor 1. dílu Školy hry na housle autorů Mickových 

Na prvních stranách 1. dílu houslové školy jsou vyobrazeny housle a smyčec, popis 

jejich částí a způsob držení nástroje i smyčce a vše je doprovázeno příslušnými kresbami. 

V popisu částí houslí uvádí autor podložku místo pavouka. V době vydání zřejmě ještě 

neexistovaly pavoučky pro malé housle, každopádně přikláněla bych se v další případné 

reedici školy tento fakt změnit a také se zamyslet nad možností výměny nákresů za 

ilustrační fotky s modelem, jak je to už i u starší školy Čermák-Beran. Dále autoři u popisu 

držení nástroje uvádí, že housle směřují vlevo, stejně tak i hlava, a housle udržujeme pouze 

tlakem brady proti levému rameni. V této základní poučce bych s tvůrci nesouhlasila. 

V současné době se již nikde neuvádí, že se housle drží bradou, nýbrž levou spodní kostí 

čelistní, hlava směřuje víceméně dopředu a je jen vlevo nakloněna uchem k rameni.  

Pěkně jsou vypracována a popsána cvičení na nácvik držení. I když v popisu 

nabádají, aby se pravý ukazovák položil na prut v jeho prvním kloubu, s čímž úplně 

nesouhlasím, ukazovák má tlačit na prut hlavně hranou svého druhého článku. Dále 

popisují nasazení smyčce na strunu a doporučují ho cvičit i u špičky. S tímto postupem 

bych také nesouhlasila. Je všeobecně známo, že nasazení u špičky je jeden 

z nejobtížnějších úkonů se smyčcem, a dokud nemá student perfektně zvládnuté držení a 

vyvažování smyčce pomocí malíku, neměli bychom ho nechat toto nasazování provádět, 

protože hrozí ztuhnutí uchopení smyčce. Odstranění zafixovaného tuhého držení je pak 

snaha zdlouhavá a někdy už nemožná.  

Po vysvětlení hry pizzicato škola začíná s hrou na prázdných strunách. Je zajímavé a 

podnětné, že jako jediná škola na rozdíl od všech ostatních učebnic Mickova škola začíná 

krátkými tahy smyku, ale vždy s opakovaným nasazením na žabce, a to směrem od žabky a 

později i od špičky (a správně zdůrazňuje, že pohyb vychází ze zápěstí). Z mého pohledu 

je tento postup sporný, takový způsob hry totiž vyžaduje již velmi dobrý úchop smyčce 

pravou rukou a vyvážení malíkem. Na druhou stranu proč nezačít obtížnější variantou, ke 

které se stejně žák později dostane a bude nucen ji zvládnout. Přesto bych doporučila toto 

cvičení provádět pouze s žáky velmi nadanými, jinak postupovat podle klasické metody 

krátkých zastavovaných tahů ze zápěstí. Škola také od prvních cvičení nabádá žáka, aby 

cvičení prováděl s dynamikou (zatím jen forte a piano). Dokonce již v naprostém začátku 

požaduje od žíka rozlišování hry u kobylky a nad hmatníkem, čímž v něm pěstuje smysl 
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pro tvorbu a práci s tónem. To je podle mě jeden z argumentů, že autoři této školy opravdu 

sledují rozvoj hudebnosti žáka a nejde jim jen o pouhé přehrávání technických cvičení. 

Celkově je v této učebnici mnoho inovativních nápadů, které autoři zapsali přímo do 

pokynů školy a tím i pedagog má souhrn cvičení, která nemusí sám vymýšlet a může je jen 

obměňovat. Při vyťukávání rytmu melodie používá škola nejen ruce, ale i nohy a hru na 

tělo. Učebnice hned v počátku uvádí cvičení v tříčtvrťovém taktu a tento takt ve cvičeních 

používá často v celé škole, což je podle mě velmi dobré. Jak jsem již několikrát zdůraznila 

výše, tříčtvrťový takt je pro lidské rytmické cítění méně přirozený a proto je správné, když 

se ho žák učí aplikovat co nejdříve. Ve cvičení pro nasazování smyčce na vzdálené struny 

E a G uvádí autor pokyn, že pohyb pravé ruky vychází z lokte (ne z ramene, jak se učilo 

v předešlých školách). Toto je známka přicházející nové moderní metody, kdy se technika 

pravé paže více blíží k co nejúspornějším pohybům a často se přechody přes struny řeší 

pouhým pohybem předloktí z lokte. Přesto bych však právě v tomto případě úplně 

nesouhlasila, protože struny E a G jsou od sebe příliš vzdálené a ruka se přeci jen v rameni 

musí pohnout. Desetítka počátečních cvičení na prázdných strunách je pěkně koncipovaná, 

je k nim napsán 2. hlas vždy v podobě lidové písničky, kterou má hrát učitel, ale i zdatnější 

žák si ji může společně s učitelem zpívat a doprovázet se na prázdných strunách a tím se 

pro něj stávají cvičení o moc zábavnější. 

Ve cvičení 11 se začíná s výukou základního prstokladu. Jak jsem již výše zmínila, je 

to poprvé v české historii škol prstoklad durový, což opět zdůrazňuji a považuji to za určitý 

další přelomový moment celé české houslové pedagogiky. Žák se učí durový prstoklad 

nejprve bez hraní, tzv. „němým pokládáním prstů“
81

. Až do cvičení 19 se nadále střídají 

němá cvičení levé ruky na všech strunách a cvičení pravé ruky na různé tahy smyčce. 

Škola by ale měla obsahovat více základních cvičení na prázdných strunách pro obyčejné 

krátké tahy vždy na jedné struně, některá cvičení na pravou ruku jsou podle mě hned příliš 

náročná (jako například přechody vzdálených strun atd.). 

Cvičení 16 obsahuje pěkný nácvik na pohyb levého lokte při střídání strun, jen 

v popisu je uvedeno, že v případě postavení prstů na struně E již loket není pod houslemi, 

což mi nepřipadá jako správné tvrzení. Ve cvičení 17 uvádí škola velmi pěkný nácvik hry 

dvojzvuků prázdných strun, navíc vyžaduje dynamiku piano, což je dle mě správný 

                                                           
81

 MICKA, J.- MICKOVÁ, M. Škola hry na housle. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1982. 1. díl, str. 13 
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přístup.  Od cvičení 19 se začíná s hrou pizzicato nebo arco a současně prsty levé ruky v 

durovém prstokladu, dopad každého prstu se procvičuje ve svém cvičení zvlášť a až 

cvičení 25 spojuje všechny prsty dohromady. Postupně se pak žák učí hmaty a jména not 

prstokladu nejprve na struně A, pak D, E a G, zatím ale pouze podle čísel prstů. Oceňuji, 

že již ve cvičení 25 autoři používají hru 4. prstem a také hned zařazují cvičení, které nutí 

žáka správně stavět prsty na strunu, dodržovat mezeru mezi krkem a 3. kloubem 1. prstu a 

nezakrývat vyšší strunu. Cvičení má navíc dvě varianty a tím dvě funkce. V případě volby 

prázdné struny se cvičí ideálně přechody přes struny. 

 

Obr.č. 23 - Cvičení na správné postavení prstů levé ruky, MICKA-MICKOVÁ Škola hry na 

housle. 1. díl, str. 24 

Kladně hodnotím požadavek autorů od čísla 26, aby žák vždy znal názvy not, které 

má zahrát, a před hraním je zpočátku přeříkal. Prstová cvičení se střídají se smykovými, 

každé cvičení má jen několik taktů a všechny cvičení jsou podložena nějakou zábavnou 

deklamací nebo lidovou písničkou nebo mají i druhý hlas. Autoři sice také navrhují, aby 

talentovaní žáci některá cvičení od čísla 26 hráli i smykem spiccato, ale to se mi jeví jako 

opravdu předčasné. V takovémto smyku je dost odlišné držení smyčce (smyčec opouští 

jistotu položení na struně) a žák, který se teprve učí ovládat smyčec, by neměl být 

přetěžován příliš náročnými úkoly. V čísle autoři 29 seznamují žáka se smykovým 

způsobem hry řadové staccato, a protože v předchozích cvičeních autoři hodně dbali na 

nácvik tahu z ohbí pravé ruky, myslím si, že tento smyk by žák naopak měl zvládnout. 

Stojí za úvahu, zda je správné zařadit nejprve smyk řadové staccato, a ne legato, jak je 

uvedeno ve všech předešlých i následujících školách. Mickova škola je jediná, která 

zařadila smyk řadové staccato před nácvik legata (snad pouze Malátova škola klade před 

nácvik legata jiný smyk, konkrétně portato) a přestože je tento fakt sporný, mě se jeví jako 

smysluplné oba dva postupy a záleží na individuálním vkusu pedagoga. Hra legato je 

v učebnici uvedena záhy, ve cvičení 34 a nejprve spojuje pouze prázdné struny, což je jistě 

jednodušší, Jen nerozumím pokynu cvičení 34, který požaduje, aby žák vždy prodloužil 

první tón každého smyku. Je všeobecně známo, že při hře legato, abychom docílili 
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pěkného rovnoměrně silného tónu, se naopak musí zpočátku tahem smyčce šetřit a ke 

konci ho rychleji a více vytáhnout. 

Ve cvičení 31 také zcela nerozumím pokynu, že při smyku détaché se ruka pohybuje 

z lokte, nikoli z ramene, obzvlášť když jsou ve cvičení uvedeny poprvé noty šestnáctinové, 

hrány na žabce nebo na špičce, a v tomto případě by měl pohyb ruky vycházet především 

z ohbí. Vydařený je popis postupu nácviku písně cvičení 33, kdy píseň nejprve hraje učitel 

a žák pouze klade němě prsty na strunu (nácvik levé ruky), pak opět s učitelovou hrou 

pravou rukou napodobuje smyky a tahá smyčec žíněmi po levém rukávu
82

, dále žák zpívá 

melodii (postupně na slabiku ta, názvy not i text), dále vyťuká rytmus, zahraje pizzicato a 

nakonec arco. Takovýto příkladný postup nácviku jakékoli skladby nelze než schválit a 

pokud pedagog s žákem v hodině pracuje tímto způsobem, žák si jistě brzy osvojí dobré 

cvičební návyky pro domácí přípravu. 

Překvapivý je ale pro mě fakt, že autor ve cvičení 41 již opravdu zařazuje nácvik hry 

spiccato. Považuji osobně tento smyk za velmi obtížný pro začátečníka, a musím znovu 

opakovat, že takovýto postup výuky v době, kdy žák jistě nemá zcela zvládnuté držení a 

tah smyčce, se nemá učit tento komplikovaný způsob. Je pro mě příliš zbrklý postup a 

zásadně bych jej nedoporučoval. Zajímavá je i skutečnost, že autor zařazuje cvičení na 

pohyblivost prstů a ohbí pravé ruky ve smyku détaché. Podle mě tyto cviky měly být 

zařazeny již v začátku učebnice. Je velmi dobré, že učebnice často opakuje a zdůrazňuje 

nutnost nácviku pohybů této jemné motoriky, to ve většině ostatních učebnic chybí, ale 

pokud si žák osvojuje malé pohyby zápěstím nutné nejen pro smyk détaché až v tomto 

momentě, neměl by rovnou aplikovat i hru spiccato, která se v dalších cvičeních střídavě 

objevuje a dokonce vyžaduje hru spiccato ve stupnicích a s různými rytmickými 

variacemi. Tento postup se mi jeví jako opravdu příliš zrychlený. 

Zajímavý je naopak nácvik synkopy, kdy autoři používají klepání nohou, to už 

použili i v předešlých cvičeních. Někteří pedagogové jsou zásadně proti pomocnému 

klepání nohy, protože se může změnit v nepříjemný zlozvyk. Já však toto pomocné 

klepání, pokud je vědomě řízeno žákem, vidím jako pozitivní, protože ovládání a 

schopnost koordinace všech částí těla vede vždy podle mě ke zdokonalení hry. V dalším 
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cvičení 57 má být žák schopen vyjmenovat všechny durové prstoklady na všech strunách 

jmény not, má jmenovat hmaty náhodně ukazované učitelem a také je jmenovat při 

přehrávání dříve naučených písniček. Jistě je toto velmi dobré cvičení, přesto z praxe vím, 

že je to pro většinu začátečníků příliš náročné. To však nemění fakt, že je dobré toto 

s žákem neustále opakovat. 

Od cvičení 64 začíná autor s výukou not a jejich čtením přímo z notového zápisu. 

Žák se naučil dosud jejich jména a čísla prstů na určité struně a nyní se je má učit spojovat 

s grafickým zápisem v notové osnově. Tento postup se mi jeví jako velmi zajímavý a také 

dobrý, i když si myslím, že pokud je žák schopen naučit se všechny 3 informace najednou 

(název noty, grafické znázornění v notové osnově i prst a strunu, kde se hraje), je tento 

postup rychlejší a je jednodušší ho aplikovat hned od začátku. Do konce učebnice žák 

znovu prochází cvičení, ve kterých si opakuje hru na všech strunách a všemi prsty, nyní již 

striktně podle not. Cvičení jsou ztěžována a rozšiřována o nové smykové i rytmické 

varianty, velmi dobře cvičebně řešené.  

Výtku mám snad jedině k poznámce ve cvičení 71, kdy autor doporučuje postavení u 

notového pultu ze strany. Toto je zastaralý názor a dnes již většina pedagogických metod 

učí stání proti notovému pultu přímo a čelem. Autor také zařazuje mnoho nových výrazů a 

příkladů z hudební nauky a ve cvičeních je procvičuje. Tato technická cvičení jsou velmi 

pěkně vypracována, nejsou příliš dlouhá a vždy podložena nějakým zajímavým příběhem.  

Z formálního pohledu mi pouze na konci učebnice chybí jmenný rejstřík písniček a říkadel, 

které ve škole jsou prezentované, a i na začátku by jistě každý uvítal soupis jednotlivých 

cvičení a jejich názvy, jak jsou uvedené v učebnici. Nicméně z pohledu začínajícího žáka, 

kdy je celá tato škola proložena četnými povedenými ilustracemi od ilustrátorky Evy 

Vogelové, je tato učebnice graficky atraktivní a roztomilé kresby přispívají k celkovému 

pozitivnímu dojmu a působení učebnice na žáka. 

6.3.2. Škola hry na housle autorů Mickových, 2. a 3. díl  

Druhý díl školy přímo navazuje na 1. díl, i číslování cvičení navazují a tento díl tudíž 

začíná číslem 83. Zde se pomocí němého nácviku na hmatníku procvičuje posun druhého 

prstu. Je to příprava pro nácvik mollového prstokladu. Na struně G autoři striktně uvádějí 

název druhého prstu jako „hes“ (snížené „h“). V praxi ale používáme běžnější název „b“ a 
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já osobně bych i tento název preferovala. První část 2. dílu se věnuje mollovému 

prstokladu a uvádí v něm další technické problémy pravé ruky (jako například rychlé 

řadové staccato) nebo rytmické novinky (trioly atd.). Povedený je podle mě i postup ve 

cvičení 88, kdy škola opakuje již probrané písničky, ale transponuje je do jiných tónin (tím 

vzniknou jiné prstoklady, začáteční tóny i jiné přechody přes struny), aby se v nich použil 

mollový prstoklad.  

Druhý díl postupně probere další prstoklady, které nazývá odlišně, než se běžně dnes 

používá, a řadí je v následujícím pořadí. Podle Micky je název třetího prstokladu 

„Pražcový prstoklad“ (dnes snížený 1. prst – Obr.č. 9), překvapivě vkládá i stupnicový 

prstoklad C dur (Obr.č. 3), čtvrtý prstoklad nazývá „Prstoklad se sníženým 4. prstem“ 

(Obr. č. 12), pátý prstoklad nazývá „Se zvýšeným 3. prstem“ (Obr. č. 10), šestý prstoklad 

nazývá „Se sníženým 3. prstem (Obr.č. 13), sedmý prstoklad nazývá „Dva půltóny u 

pražce“ (Obr.č. 14), osmý prstoklad nazývá „Se zvýšeným čtvrtým prstem“ (Obr.č. 16), 

pak vkládá schéma rozložení prstů chromatického prstokladu a konečný devátý prstoklad 

nazývá „Zvýšená první poloha“. Tento výčet je opravdu vyčerpávající, autoři v každém 

prstokladu uvedou několik cvičení nejen na daný prstoklad, ale propojují jej vždy i 

s předešlými prstoklady při hře přes struny. Také vždy v každém prstokladu přinesou 

nějaký další nový jev s problematikou techniky pravé ruky, a toto neustálé střídání aktivit 

podle mě je pro žáka zajímavé a zábavné. Musím říct, že takto vyčerpávající výčet poloh a 

jejich následné procvičení je snad jen v Ševčíkově škole, kde ale následná cvičení jsou dost 

nezáživná. Ve  škole Mickových jsou cvičení zábavná, ale musím podotknout fakt, že by 

jich mohlo být zařazeno více a každému prstokladu autoři mohli věnovat trochu více 

prostoru. Také mám kritickou poznámku k poslednímu prstokladu, který ani Ševčík ve své 

škole neuvádí. Autoři ho pojmenovávají jako „Zvýšená první poloha“. Je pravda, že 

v minimálním počtu skladeb bychom se s ním mohli setkat, ale jistě bychom ho chápali 

spíše jako durový prstoklad ve 2. poloze a já osobně bych nácvik takového prstokladu ve 

škole pro začátečníky vypustila. 

Druhý díl školy pokračuje metodicky podobně jako 1. díl. V nových prstokladech 

zařazuje stupnice, které k prstokladům náleží, a v nich cvičení na pravou ruku jako např. 

bleskový smyk, Thibaudův smyk, smyk sautillé atd. Dále řadí krátká prstová cvičení 

(většinou v délce 1-2 taktů s výbornými návody pro obměny v domácím cvičení) a to vše 

prokládá opět písněmi a již více i instruktivními skladbami. Autoři stále apelují na nutnost 
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správné práce pravého ohbí a záprstí a vkládají i do 2. dílu jednoduchá cvičení na tento 

problematický jev. Velmi mě pozitivně zaujal fakt, že autoři brzy začínají s nácvikem 

vibrata, konkrétně po cvičení 126. Poměrně pěkně popisují a rozpracovávají celý nácvik, i 

když s tvrzením, že „vibrato jsou kolébavé pohyby na špičce prstu“
83

 bych úplně 

nesouhlasila. Dnes je známo, že vibrato probíhá na bříšku prstu a celkově se prsty kladou 

více naplocho. Autoři k nácviku používají tzv. „Rivadrovu metodu“, instruují také 

pedagoga, že vysvětlující text je určen pouze jemu, žák se má učit vibratu jen 

napodobováním. S takovým tvrzením ale nesouhlasím, z praxe vím, že i velmi malé děti se 

zajímají o to, jakým způsobem mají prstem pohybovat, a pedagog by měl mít připravené 

nějaké základní vysvětlení. Nicméně musím kladně ohodnotit postup Mickových, jak brzy 

zařazují nácviku vibrata do školy pro začátečníky. Ve většině škol se o vibratu vůbec 

nemluví, přestože je samozřejmou součástí každé kvalitní houslové hry. Nemůžeme 

spoléhat na to, že žák se naučí vibrovat sám pouhou nápodobou jiných. Také tento fakt, že 

autoři i dále zařadili tolik dobrých cvičení na rozvoj vibrata a celkově se zajímají o tón 

žáka již v těchto začátcích, mě utvrzuje v tom, že škola se opravdu zajímá o rozvoj 

hudebnosti žáka a nejsou to jen pouhá slova uvedená v předmluvě. 

Pěkná jsou i cvičení, která přináší průpravu k dalším rytmickým jevům (synkopa, 

ligatura atd.) a také na rozložené akordy a dvojhmaty. Celkově druhý díl postupuje rychleji 

dopředu, má velmi dobré nácvikové postupy a metody. Někde bych snad jen rozšířila 

objem instruktivních skladeb, aby měl žák větší možnost a prostor si procvičit a fixovat 

nově nabyté poznatky. I když k tomu se dají s trochou invence použít například Mickovy 

Elementární etudy nebo jiná rozšiřující díla. 

Třetí díl se jmenuje „Úvod do hry ve vyšších polohách“ a je to pouze krátká instrukce 

do světa poloh, má pouhých 10 stránek. První novou polohu autoři volí klasicky 3. polohu 

a dále uvádí jen seznámení s 2. polohou. V tomto díle celkově chybí hudební materiál, 

který by procvičoval postavení prstokladů v dané poloze, a nejen výměnu do ní. Autoři ale 

podle mě pěkně logicky pojmenovávají dělení poloh. Rozeznávají termíny „výměna 

přehmatná“ (v nižší poloze nižší prst, ve vyšší poloze vyšší prst - cvičení 151), „výměna 

skokem“  (přes prázdné struny – cvičení 152), „výměna průsuvná“ (v nižší poloze je vyšší 

prst, ve vyšší poloze je nižší prst – cvičení 153) a „výměna příčná“ (tóny jsou na odlišných 

strunách - cvičení 154). Já bych ještě doplnila termín „výměna posuvná“ (v nižší i vyšší 
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poloze stejný prst), kdy autoři tuto výměnu uvádí hned jako první v kapitole 146, ale nijak 

ji nepojmenovali. Celkový popis poloh autorů je velice zdařilý. V jiných školách oddíl 

týkající se vysvětlení výměn poloh zásadně postrádám. Bohužel je nácvik výměn ve 3. díle 

ale opravdu velmi strohý a tento materiál bych doporučovala použít v kombinaci s nějakou 

kvalitní učebnicí, která se výměnami poloh zabývá podrobně a hlavně uvádí pro ně 

následná cvičení. 

6.3.3. Shrnutí Houslové školy autorů Mickových 

Autoři si v předmluvě, obdobně jako ostatní tvůrci jiných škol, vytyčují hlavní úkol 

školy, a to fakt, že má rozvíjet hlavně hudební cítění žáka. Myslím, že v této učebnici se to 

autorům opravdu podařilo a nezůstalo pouze u slov. Celá škola je velmi dobře provedená. 

Obsahuje srozumitelné nákresy a pěkné ilustrace. I lidové písně, které jsou ve škole 

zastoupeny velkým počtem, jsou pro malého žáka nejen prospěšné, ale i poutavější než 

holé etudy a tím, že je dítě zná, si může lépe sluchově kontrolovat správnost toho, co hraje. 

Škola je velmi přehledná. Například každý nový prstoklad je znázorněn grafem a pak také 

kresbou polohy ruky na hmatníku. Tím žák získává lepší představu toho, co má provést.  

Také nácvik nové látky je vždy dobře popsán a má přesné schéma. Nejdříve má žák 

vyjmenovat prsty, později i noty, které bude hrát, pak mu cvičení předehraje učitel a žák 

má vyťukat rytmus a nakonec hraje sám žák. Občas si k tomuto má žák dané cvičení nebo 

písničku zazpívat. Tento postup je uplatňovaný takřka v celé škole a je dobrý z toho 

důvodu, že žák nehraje nic, co nemá dopředu promyšlené a ujasňuje si jak intonační, tak 

rytmickou stránku hry. U každého cvičení je popsané, jaký je jeho účel a také jak se má 

cvičit. 

   Další novinkou, kterou autoři zavedli, je hra zpaměti v počátcích výuky Toto 

přináší již škola Čermák-Beran, ale Ti zařazují opravdu jen primitivní cvičeníčka. V této 

učebnici jsou pamětní cvičení těžší. Žák se i v tomto případě může v počátcích hry plně 

soustředit na pravou i levou ruku a není zatížený sledováním not. Je zde také rozvíjena tzv. 

hra podle sluchu a to především tím způsobem, že žák má hrát písničku „od jiného“ tónu. 

Takto si opakuje písničky už hrané, ale např. v jiném prstokladu. Dobré také je, že se 

neustále procvičuje již probraná látka, takže žák nezapomíná to, co už se naučil. 

Samostatnost žáka se ve škole podněcuje netradičními způsoby. Jako příklad lze uvést 
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úkol, kdy autoři požadují, aby žák doma vymyslel a zapsal určitou melodii v daném rytmu. 

Těmito úkoly autoři podněcují nejen žákovo rytmické a melodické, ale hlavně celkové 

hudební cítění.  

Oproti všem kladným momentům, které výše popisuji, má podle mě škola pár 

záporných momentů. Myslím si, že hudební materiál, který obsahuje pro procvičení 

jednotlivých technických jevů, je nedostatečný a pedagog je nucen doplňovat učebnici 

dalšími materiály, kde si žák může novou látku více procvičit. To ale Micka koriguje 

občasným doporučením a odkazem na svá další díla. Sporný je i poměrně velmi rychlý 

sled cvičení, které obsahují stále nové informace. Může se v tomto tempu stát, že žák si 

nebude jistý určitým jevem a pedagog bude pokračovat podle tempa učebnice.  Nicméně 

tento fakt již záleží jen na individuální práci pedagoga s učebnicí a s jeho dovedností 

odhalit schopnosti a možnosti žáka a stále ho v jeho výukovém procesu korigovat. 

7. Zdeněk Gola a jeho Houslová škola pro začátečníky   

Předposlední školou, kterou jsem vybrala pro rozbor své práci, je Houslová škola pro 

začátečníky Zdeňka Goly. Gola je renomovaný český houslový pedagog a také doposud 

žijící autor. Není o jeho osobnosti dosud napsáno mnoho informací a musím použít kusé 

informace, které jsou o něm dostupné ve webovém prostředí. 

7.1. Životopis Zdeňka Goly a jeho didaktické dílo 

Mgr. Prof. Zdeněk Gola se narodil v roce 1929. Hudební vzdělání získal na Brněnské 

Konzervatoři a pak absolvoval Janáčkovu akademie múzických umění. Po studiích působil 

jako houslista a zároveň se věnoval pedagogické činnosti, od roku 1959 působil na 

Ostravské konzervatoři. V roce 1966 odešel do Švédska, kde se uplatnil jako člen 

orchestru, koncertní mistr i sólista a pedagog. Zde také otevřel roku 1980 Mezinárodní 

houslové kurzy. Je autorem četných pedagogických prací publikovaných ve Švédsku, 

Německu a České republice. Po návratu do Čech začal působit od roku 1991 jako profesor 

houslí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, konkrétně na Umělecko-pedagogické 

katedře. Ta byla později přejmenována na katedru Strunných nástrojů Fakulty umění a zde 

působí Gola dodnes. 
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Gola je kromě Houslové školy pro začátečníky, které se celkově budu podrobněji 

věnovat v dalších kapitolách, autorem mnoha dalších didaktických děl. Ke své houslové 

škole připojil didaktický dodatek Hra ve skupině pro troje housle, který obsahuje přípravu 

žáků k souborové hře. Ke 2. dílu Houslové školy přidal také dodatek Klavírní doprovod ke 

skladbám 2. dílu Houslové školy. Jeho další didaktický počin je například publikace 

Šedesát osmitaktových etud (Grafie 1995), která obsahuje dva díly velmi krátkých 

houslových etud (Díl 1. Smyčcová technika, Díl 2. Prstová technika). Gola tyto etudy 

údajně sepsal z vlastní potřeby při pedagogické práci ve Švédsku, kde je prý nemyslitelné 

studentům ukládat nácvik nebo dokonce hru zpaměti některých dlouhých etud z výběru 

Mazase, Kreutzera a podobně, takovéto požadavky pedagoga na žáka jsou prý 

neakceptovatelné. Gola vytvořil i souhrnné dílo Základní aspekty houslové techniky. Z jeho 

částí v České republice zatím vyšly tiskem pouze publikace Vibrato (Grafie. 1999) a 

Polohy a jejich vzájemné spojování I. díl (Grafie. 2000), které mohu vřele doporučit jako 

výborné didaktické materiály i pro žáky začátečníky v pozdějším stádiu (2. - 3. ročník 

ZUS). 

 Jediné jeho dílo Technika houslové hry (2 sešity) bylo vydáno v Čechách v jiném 

nakladatelství než Grafie, a to konkrétně u nakladatele Bärenreiter v roce 2013. Je 

publikována včetně komentářů ke cvičením ve třech jazycích (česky, německy a anglicky). 

Toto didaktické dílo obsahuje novou metodu procvičování techniky levé ruky, která má 

podle Goly nahradit celoživotní studijní materiály pro zdokonalení každého houslisty. 

Autor uvádí, že tato metodika se zásadně liší od podobné houslové literatury a přináší nový 

pohled na způsoby studia prstové techniky. Techniku levé ruky údajně chápe jako základ 

houslové hry, a ta musí spočívat ve hmatové jistotě prstů. Ta podle autora vychází ze dvou 

základních pohybových funkcí levé ruky, z horizontálního postavení, v němž se ruka 

pohybuje pouze v rámci jedné libovolné polohy a z vertikálních pohybů, kdy ruka již není 

stabilizována na jednom místě, ale střídá různé polohy podél hmatníku. V zájmu 

maximální hmatové jistoty prstů tyto dva směrové pohyby autor od sebe oddělil a 

samostatně je v díle procvičuje v různých kombinacích jak v jednohlase, tak i ve 

dvojhlase
84

. S tímto tvrzením lze jistě polemizovat, protože jakkoli dokonalá technika levé 

ruky ještě nezaručí mistrovství, pokud pravá ruka značně zaostává. Dokonce si myslím, že 
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houslistově technice vládne hlavně pravá ruka, která v první řadě vytváří tón, a dále také 

musí být zdatná, aby stíhala koordinaci s levou rukou.  

Gola se nezabývá pouze tvorbou notových materiálů, ale také psychologickými 

aspekty veřejného vystupování. Tuto problematiku rozpracoval v knize Příčiny mentálních 

potíží při veřejném vystupování a jejich odstraňování (Grafie. 1995).    

7.2. 1. vydání Golovy Houslové školy pro začátečníky  

Přestože Gola ve svém životě působil převážně na středních a vysokých školách, 

průběžně se věnoval i výuce začínajících houslistů. Proto sepsal svoji Houslovou školu pro 

začátečníky, kdy její náplň vychází z jeho vlastní pedagogické zkušenosti a potřeby nalézt 

nové metody a prostředky k výuce. Také v ní nachází údajně správný přístup k žákovým 

potřebám a schopnostem.  

 

Obr.č. 24 - Obálka Houslové školy pro začátečníky Zdeňka Goly 

První dva díly Houslové školy pro začátečníky a jejich doplňující dílo Hra ve 

skupině vznikly v době Golova působení ve švédském Helsingborgu. Tam byly i v roce 

1982 poprvé vydány, a to ve Švédském nakladatelství Intermusikforläge. První české 

vydání vyšlo v roce 1996 v ostravském nakladatelství Grafie, stejně jako většina Golových 

ostatních publikací. K této škole autor později také přidal další doplňující díly s názvy Hra 

ve skupině pro troje housle, Souborová hra pro troje housle a violoncello a Klavírní 

doprovod ke skladbám obsaženým ve 2. dílu školy. 
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7.2.1. Golova škola pro začátečníky 1. díl 

Na začátku 1. dílu je uveden podrobný obsah, který značně usnadňuje orientaci 

v učebnici a také udává určitou kostru budoucí práce, což jistě uvítá každý pedagog. První 

díl autor údajně záměrně napsal tak, aby technický rozvoj začínajícího žáka byl pomalejší a 

ten si mohl důkladně zafixovat základy houslové hry. Většina průvodních textů ke 

cvičením v učebnici jsou určeny pouze pro pedagoga nebo člověka, který dochází do hodin 

s žákem a posléze kontroluje jeho domácí přípravu. 

V předmluvě autor uvádí, že žák nemusí umět od začátku znát noty, většinu melodií 

lze hrát zpaměti. Já bohužel s tímto přístupem nemám dobré zkušenosti, protože většina 

průměrných žáků si během jedné učební hodiny není schopna zapamatovat melodii nebo 

cvičení tak důkladně, aby si ho bez chyb mohli sami doma opakovat. A pokud žák nemá 

v rodině osobu, která s ním do hodin dochází a následně je schopná ho doma správně 

instruovat a ještě chyby opravovat (což je v současné době velice zřídka), stává se tak 

domácí příprava žáka bezcenná, protože je poškozena chybami způsobenými díky špatně 

zapamatovaným cvičením. Autor údajně záměrně v celém 1. dílu striktně označuje noty 

číslem prstu i názvem struny, což z počátku je jistě přínosem, ale postupem času bych já 

tyto značky odstranila. Žák se musí naučit rozpoznávat polohu zapsaných not co nejdříve a 

případ, kdy má již vše označeno v učebnici, ho k ničemu nenutí. Samozřejmě pokud mu 

rozlišování strun a prstů dělá potíže, může si tyto značky vpisovat sám. Na hodině mu je 

učitel musí pak vždy precizně opravit. Tento způsob se mi v praxi osvědčil jako rychlá a 

účinná metoda k tomu, aby i velmi mladý žák byl schopen noty zakrátko rozlišovat.  

Dále také v předmluvě autor klade velký důraz na to, aby se žák snažil o zpěvné 

tvoření tónu, aby vše, co hraje, znělo hezky a ušlechtile. Také aby učitel co nejvíce 

předehrával žákovi, protože většina žáků nevědomky kopíruje učitele a výuka nápodobou 

je pro malé dítě velice přirozená, což je podle mě důležité i z hlediska hudebně-

motivačního. Nejen v předmluvě, ale i v obsahu následných melodických cvičení autor 

sleduje rozvoj hudebnosti žáka a škola je v tomto ohledu podle mě velkým přínosem pro 

české pedagogy. Autor také, stejně jako škola Mickových, zdůrazňuje fakt, že je důležité, 

aby s žákem chodila do hodin zodpovědná osoba. Gola tento požadavek rozšiřuje a 

vyžaduje po doprovodné osobě, aby nejen přihlížel, ale také si sama v hodinách aktivně 

snažila osvojit základní návyky držení nástroje a podobně, zapisovala si informace a 
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podílela se aktivně na výuce žáka i v hodině. Následně mu pak samozřejmě má pomáhat 

při domácí přípravě a kontrolovat ho, zda žák cvičení provádí správně. S tímto tvrzením se 

nedá nic než souhlasit, v praxi mám ověřeno, že i méně talentovaný žák, pokud s ním 

doma někdo cíleně pracuje, dělá daleko větší pokroky, než žák nadaný, ale bez jakékoli 

domácí korekce. Bohužel v dnešní době je na základních hudebních školách situace 

opačná, je častým jevem, že rodiče své dítě do hodin jen odkládají a nezajímají se o průběh 

hodiny.  

Učebnice začíná velmi dobře zpracovaným popisem a nákresy částí houslí, názvů not 

a dalšími základními pojmy z hudební terminologie a nauky. Povedené jsou fotky modelu 

žáka držení houslí a smyčce a velmi pěkné jsou následné fotky a instruktáž k přípravným 

cvičením bez smyčce i se smyčcem bez hraní, pouze jako gymnastické cviky. Tyto 

přípravné cviky se mi velice osvědčily, i když pro malé dítě nejsou příliš záživné a je 

potřeba je provázet nějakým vymyšleným příběhem nebo říkankou, jak to dobře uvádí 

škola Mickových.  

Autor také doporučuje dva nové zajímavé způsoby cvičení. Při nácviku vedení 

smyčce doporučuje nejprve držet housle v poloze nižší, opřené o prsa. Žák má tak větší 

možnost oční korekce, zda tahá rovnoběžně. 

 

Obr.č. 25 - Instruktážní foto- nižší držení houslí. GOLA, Z. Houslová škola pro 

začátečníky. 1. díl, str. 10 

Dále pak doporučuje tzv. Suzukiho držení smyčce, kdy se smyčec drží normálně, 

pouze palec se opírá v místě pod žabkou a podstatně se snižuje tendence jeho tuhnutí nebo 

prohýbání opačným směrem. Toto je totiž častý zlozvyk u začátečníků. Ten, pokud zůstane 

neopraven, zapříčiňuje později veliké problémy a takto je v podstatě kvalitní hra 

v budoucnosti znemožněna.  
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Obr.č. 26 - Instruktážní fotka Suzukiho
85

 držení smyčce 

Oba dva tyto příklady cvičení jsou z mého pohledu velice užitečné. Nácvik tahu 

smyčce na krátkých tazích pouze ze zápěstí a prsů pravé ruky je také velmi dobře uveden. 

Na rozdíl od minulých škol, které často začínají rovnou delším tahem smyčce celou paží a 

pohybům prstů, které jsou základem úspěchu tvoření kvalitního houslového tónu, se věnují 

až později, kdy už má žák chybně zafixovaný tah pouze celou paží s tvrdším zápěstím. I u 

dalších cvičení, které jsou již zapsány v notách na všech strunách, autor stále správně 

zdůrazňuje potřebu nácviku pouze krátkých not staccato s pomlkami a hlavně s pohybem 

vycházejícím s prstů pravé ruky, což hodnotím velice pozitivně. Zpočátku doporučuje na 

rozdíl od jiných škol pouze hru uprostřed smyčce, s čímž mohu také jen souhlasit. 

Cvičení na prázdných strunách jsou pěkně vypracovaná, později doporučuje hrát je i 

u žabky. Špičku zatím vynechává, protože zde je podle něj pro začátečníka nejtěžší nasadit 

smyčec. S tímto tvrzením se ztotožňuji. Pouze doprovody 2. houslí k melodiím, které jsou 

vypracovány jen pro učitele, nejsou podle mě nejlépe harmonicky zpracované a často i 

žáka ruší v jeho soustředění na svůj tón. 

V instruktáži k postavení prstů levé ruky
86

 autor uvádí, že palec má být umístěn před 

špičkou 1. prstu. Je to odlišný přístup od jiných škol, které doporučují držet palec na místě 

proti mezeře mezi 1. a 2. prstem, nebo dokonce proti 2. prstu. Já s touto teorií souhlasím a 

mám z praxe ověřeno, že takovéto držení palce, které podle mě vychází z přirozené 

uvolněné polohy levé ruky, na začátku výuky nejvíce podporuje celkové uvolněné držení 

levé ruky. 
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 Shinichi Suzuki (1898-1998) byl japonský učitel hry na housle, který vytvořil velmi úspěšnou výukovou 
metodu hry na různé hudební nástroje (i housle) známé jako Suzukiho metoda. 
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V instruktáži o pokládání prstů na strunu autor neuvádí jako jiné školy graf rozložení 

prstů, ale pouze slovní popis a rovnou prezentuje zápis v notách. U něj je uveden velice 

podrobný a dobrý popis nácviku úhozu prstů na všech strunách a přenášení prstů na jiné 

struny. 

 

Obr.č. 27 – Golův zápis dur prstokladu - Houslová škola pro začátečníky. 1. díl, str. 18 

Z praxe mám ale ověřeno, že žák, zvláště předškolák, pro snadnější pochopení 

postavení prstů potřebuje někde mít grafický nákres prstokladu napsaný. Ten by se 

v učebnici mohl doplnit. Gola také začíná výuku prstů levé ruky durovým prstokladem a 

v celém 1. dílu používá pouze dur prstoklad. To je z mého pohledu příliš pomalý postup, 

žák by si měl brzy po fixaci jednoho prstokladu osvojit i druhý zásadní (mollový) 

prstoklad. Zaprvé neustrne dlouho v jednom prstokladu a navíc s ním má větší možnost 

interpretace lidových písniček. Bohužel přestože je celá škola postavena z jednoduchých 

lidových melodií (a Golových umělých písní), obsahuje jen tři mě známé české lidové 

písničky. Pro malé děti, jimž je podle autora tato učebnice hlavně určena, by bylo 

přínosnější, kdyby obsahovala podstatně větší počet všeobecně známých lidových písní, 

které malé děti mají tolik v oblibě. 

Začátek učebnice obsahuje vyčerpávající počet cvičení na prázdných strunách, 

nejprve používá krátké tahy a později noty půlové, mnoho kombinací přechodů strun a 

autor také požaduje většinu cvičení cvičit smykem uprostřed i na žabce, směrem od žabky i 

od špičky. Toto je z mého pohledu dobrá metoda, žák na jednom cvičení vystřídá několik 

variant a stále na nových příkladech si může fixovat vedení smyku. Nácvik úhozu prstů 

začíná Gola na struně A, zápětí na struně E. Dále pak uvádí krátká, čtyřtaktová cvičení, 

téměř vždy podložená slovy písničky nebo říkadlem, což hodnotím velmi kladně.  Malému 

dítěti se vždy hraje lépe písnička, u které si může zazpívat nebo deklamovat rytmus.  
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V úvodu každého cvičení je uveden takzvaný „model“, který smyk daného cvičení 

procvičuje pouze na prázdné struně. Toto je také velmi přínosné pro nácvik, zvláště když 

autor striktně vyžaduje dodržování předepsaného dělení smyku. Později tyto krátké úryvky 

nazývá autor „přípravná cvičení“, jsou to vždy nejtěžší pasáže ze cvičení, například jen 

jeden takt, a tak si cíleně žák může uvědomit, jak se má postupovat při efektivním 

domácím cvičení a nepraktikovat doma pouhé přehrávání skladeb stále dokola i s chybami. 

Autor začíná výuku cvičeními v čtyřčtvrťovém taktu, velmi brzy však přidává i takt 

dvoučtvrťový, což také vidím jako kladné. Jak jsem již uvedla, v podstatě téměř všechna 

cvičení prvního dílu jsou nějaké písničky nebo zhudebněná říkadla. Bohužel většina je 

neznámých a také přejatých z jiných zemí (Finska, Švédska), takže český text v překladu 

se často nerýmuje, občas ani nesouhlasí s rytmem skladby. Toto vidím jako dost zásadní 

chybu, protože i malé dítě věnuje pozornost deklamaci, rýmování, a podiví se, když píseň 

má v hudbě a textu nesoulad.  

Z hlediska rozvoje hudebnosti žáka má škola další pozitivní jev, většina cvičení 

obsahuje 2. hlas, který hraje učitel. Tím se nejen rozvíjí žákovo hudební cítění, ale i jeho 

schopnost komorní hry. Škoda jen, že druhý hlas není koncipován tak, aby ho zahrál i žák 

a mohli si s pedagogem hlasy vyměňovat, jak to je například u Maláta. Někdy navíc 2. hlas 

není nejlépe harmonicky nebo rytmicky řešen a žáka občas ruší.  

Některá cvičení jsou často doslovně transponována na jednu nebo další dvě struny, 

což také vidím jako přínosné. Autor také poměrně brzy zařazuje cvičení ve tříčtvrťovém 

taktu, což zde opět hodnotím kladně. Průměrný začátečník, jak jsem výše již uvedla, často 

zápasí s celkovým cítěním lichodobých taktů, a navíc hra na tři doby, kdy ve smyčci vždy 

vyjde těžká doba jednou od špičky a podruhé od žabky, je pro začátečníka poměrně 

obtížná. Čím dříve začne s jejím nácvikem, tím lépe. Navíc autor dle mě v učebnici věnuje 

kvalitní a dostatečný prostor nácviku třídobého taktu. 

Následující cvičení hry na dvou strunách hodnotím také kladně, jen bych zde již 

neuváděla u každé noty název struny. Jak jsem výše uvedla, i malý začátečník by měl být 

veden ke schopnosti identifikovat notové výšky a spojovat je s danou strunou bez 

nápovědy. Doposud všechna cvičení byla na jedné struně, dále však autor pokračuje 

nácvikem přechodů strun, nejprve spojuje dvě struny A a E. Učebnice seznamuje žáka i se 

stupnicí a rozloženým kvintakordem (konkrétně A dur), což se mi jeví z hlediska časové 
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posloupnosti přesně načasované. Další zásadní výtku bych ale měla k faktu, že doposud 

Gola nepoužil v prstokladu čtvrtý prst. I nyní ve stupnici při postupu dolů uvádí prázdnou 

strunu. Tento fakt nijak neodůvodňuje, a já mám z praxe vyzkoušeno, že pokud žák 

nezačne používat čtvrtý prst zavčasu, vždy si k němu vytvoří nějaký blok do budoucnosti. 

Já jsem tento přístup se zpožděným začátkem používání 4. prstu na žácích vyzkoušela a 

potvrdilo se mi, že se žák pak všemožně hře 4. prstem vyhýbá a vlastně automaticky hraje 

prázdné struny i tam, kde jsou absolutně nevhodné (například při stupnicovém chodu od 

tónu a1 do e2 a zpět) a je poměrně těžké tento zlozvyk odnaučit. Navíc si správné nefixuje 

postavení levé ruky, které má vždy vycházet z polohy čtvrtého prstu. Gola bohužel 

seznamuje žáka s použitím 4. prstu až ve třetí třetině učebnice, což se mi jeví jako poměrně 

zpátečnické. Před tím jsou ještě uvedena cvičení na předtaktí a seznamuje žáka s hrou 

legato. Další zádrhel vidím v případech, kdy cvičení obsahuje směrem nahoru větší 

intervalový rozestup než sekundu, autor doporučuje, aby žák stavěl daný prst s podporou 

jednoho prstu pod ním. Tento nácvik je zpočátku jistě přínosný, nicméně Gola jej uvádí 

téměř až do konce prvního dílu, a podle mě opět pokud si žák zvykne pokládat několik 

prstů najednou, nenaučí se odhadovat vzdálenost nesousedních prstů a také si zafixuje 

chybný návyk závislosti prstů, čehož se bude v budoucnosti těžko zbavovat. 

Později již dobře autor uvádí různé melodie pro procvičení funkce 4. prstu, a to 

v různých taktech a smykových kombinacích, Tyto varianty jsou tak různorodé, že pro 

žáka není takovéto cvičení nudné, ale naopak podle mě velmi zábavné. Postupně si 

procvičuje hru na všech strunách, kombinace not v legatu a détaché, dále notu celou, 

dvojzvuky kvůli postavení prstů, melodii přes tři struny, hru na struně G, také stupnice D 

dur a G dur nebo stavění kvintového hmatu na dvě struny. Většina cvičení jsou ve formě 

písničky, podložena textem, i když, jak jsem se zmiňovala výše, jsou to často písně 

převzaté z ciziny a český text občas není nejpovedenější. Přesto jsou tato cvičení z mého 

pohledu zábavná a blízká malému dítěti. 

V závěru učebnice Gola procvičuje smyk portato, a to opět v různých případech 

taktu, struny nebo kombinace s legatem. Občas ale je tento smyk použit v písni, kde se 

úplně nehodí, jako například v „Na tý louce zelený“
87

, kdy by smykové frázování mělo 

podle textu být úplně jiné. Na konci učebnice obsahuje ještě seznámení s ligaturou, která je 

uvedena v podle mě dost těžkém cvičení. Dále také šestičtvrťový takt, opět trochu 
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náročnější. Celý 1. díl je začátečník schopen projít za jeden školní rok. Myslím si ale, že 

toto je příliš dlouhá doba pro hru pouze v jednom prstokladu. Gola se evidentně snaží o 

hluboké zafixování jednoho prstokladu, a v něm prochází spoustu nových případů 

kombinací hry v pravé ruce. Podle mě ale ke konci učebnice, kdy se opět opakují stejná 

cvičení, jen na jiné struně, jsou tato cvičení pro začátečníka trochu ubíjející a jistě by 

proces výuky zpestřilo přidání dalšího prstokladu.   

Školu uzavírá jmenný rejstřík všech melodií a instruktivních skladeb v učebnici 

obsažených. To by podle mě měla obsahovat každá moderní učebnice, a jak jsem již 

podotýkala několikrát výše, v nových dotiscích jiných starších učebnic by měli vydavatelé 

na tento fakt myslet a doplnit je. Není totiž nic horšího než plýtvání časem při věčném 

listování a hledání určitých cvičení v učebnicích. 

7.2.2. Golova škola pro začátečníky, 2. díl 

Druhý díl školy pro začátečníky byl v Čechách vydán o rok později, tj. v roce 1997. 

Technický i hudební rozvoj jde zde podstatně rychlejším tempem. Autor konečně seznámí 

žáka s existencí osminových not (podle mě trochu pozdě) a uvádí cvičení na procvičení 

půltónového pohybu 2. prstu, díky tomu samozřejmě druhý představovaný prstoklad je 

mollový prstoklad (Obr. č.3). Autor uvádí ve škole již poměrně složité skladby od 

známějších autorů jako F. Schubert, G. Tartini, W. A. Mozart a dalších. Také připojuje 

základní informace o nich, nebo i krátké životopisy slavných českých houslistů, a tím 

rozšiřuje žákovy teoretické znalosti. Z mého pohledu jsou ale tyto informace pro malého 

žáka ještě příliš podrobné a teoretické.  

Také dodává další výrazy z hudební teorie, týkající se převážně přednesového 

výrazu, a tím opět potvrzuje moji domněnku, že škola je moderní učebnicí, jejímž hlavním 

cílem je vedle technické dokonalosti hlavně rozvoj žákovy hudebnosti. Uvádí také 

požadavek, aby žák začal používat vibrato (způsoby pro jeho nácvik ale neuvádí, naopak 

odkazuje na svoje další dílo Vibrato, které mohu vřele doporučit). Gola doporučuje 

celkově již tento díl kombinovat s jeho další didaktickou prací Základní aspekty houslové 

techniky. Autor přináší postupně nové jevy jako smyk martellé, tečkovaný rytmus, 

bleskový smyk aj. Velmi pěkně vysvětluje nácvik smyku spiccato
88

 a i následná jeho 
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cvičení jsou zdařilá. Popravdě Gola pojímá většinu nácviků klasických technických jevů 

poměrně novými, velmi moderními metodami, které mě se opravdu líbí. Také i jinak řadí 

sled technických jevů, odlišný od postupů jiných učebnic. 

Jeho třetí prstoklad je se sníženým 1. prstem (Obr.č. 9), s čímž samozřejmě 

souhlasím. Golovy instruktivní skladby, na kterých procvičuje probírané technické jevy, 

jsou často výňatky ze známých děl nebo jen úpravy známých melodií z klasiky, což je 

z hlediska hudebně-motivačního velmi pozitivní. Žáci tyto melodie milují. Přestože byly 

původně často psány pro jiné nástroje, Gola je upravil do hratelné polohy houslí a žák je 

může velmi efektivně použít i na koncertech.  

V celém 2. díle je podle mě pěkně řazeno střídání mezi novými technickými jevy, 

průpravnými cvičeními k jejich nácviku a skladbami pro zábavu. Gola postupně projde 

nové jevy v pravé ruce jako řadové staccato, sautillé, nácvik k trylku, obalu a dalších 

specifik. V levé ruce prochází všechny prstoklady, za všechny Snížený 1. i 4. prst (Obr.č. 

12), půltón mezi 3. a 4. prstem (Ševčík ho ve své škole neuvádí), půltón mezi 0.-1. a 2.-3. 

prstem (Obr.č. 13) a další. Připojuje také většinu durových stupnic, pojících se 

k probíraným prstokladům, později i jejich paralelní mollové. Dále pak rozebírá v levé 

ruce například chromatické postupy, přípravu ke hře dvojhmatů tercií, sext i oktáv, 

šestiosminový takt, tečkované noty, šestnáctinové noty a mnoho dalšího materiálu. 

Učebnice končí nácvikem troj a čtyřzvuků melodicky i harmonicky. Jak jsem napsala, 

všechny cvičení jsou pro mě velmi inovativní a podnětná, a také poměrně vyčerpávající. 

Gola tento díl koncipoval velmi didakticky, v rychlém sledu, ale se spoustou dobře volené 

instruktivní literatury, ať už autorské nebo spíš převzaté. 

Ke druhému dílu se váže ještě Golův další didaktický počin a dodatek školy s 

názvem Klavírní doprovod ke skladbám, obsaženým ve 2. dílu Houslové školy. Toto vidím 

jako velmi dobrý počin, protože většina instruktivních skladbiček, které obsahuje 2. díl, 

jsou použitelné i na žákovských koncertech a existence jejich klavírního doprovodu 

v nějakém uceleném svazku je pro pedagogy, kteří tuto školu používají, jistě velkým 

přínosem. 
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7.2.3. Hodnocení Golovy Houslové školy 

Houslová škola Zdeňka Goly se mi jeví jako opravdu velmi dobrá, Používá všechny 

dostupné moderní technické postupy (např. začátek hry levé ruky v durovém prstokladu, 

v pravé ruce tahy krátkých staccato smyků s pomlkami, pohyby rukou vycházející z prstů a 

zápěstí pravé ruky atd.) Snad jen načasování školy je trochu sporné, příliš dlouho (celý 

první díl) setrvává Gola v jednom prstokladu, o to více pak zrychlí ve 2. dílu. Hudební 

materiál, který je v jeho škole použit, je poměrně moderní, i když některé skladby v 1. dílu 

jsou ze zemí, které nejsou Čechám příliš blízké, tudíž pro malé dítě nejsou zas tak 

atraktivní. Přesto je v celé Golově škole patrná velká snaha o rozvoj hudebnosti žáka. 

Autor se od prvních cvičení zabývá dynamikou, houslovým tónem a hudebním výrazem 

žáka. Řeší ve cvičeních všechny jevy, které používají hudebně-výrazové prostředky, a i 

výběrem instruktivních skladeb podněcuje žáka k hudbě. Snaží se, aby hra na housle 

nebyla pro žáka jen bezduchým přehráváním technických cvičení, ale aby si zahrál díla 

známá, líbivá, a proto tak oblíbená. Celkově vidím Golovu školu jako nejvíce vydařenou a 

zvláště její druhý díl bych doporučila každému pedagogovi. 

8. Houslové knížky pro radost Evy Bublové 

Česká houslistka a významná pedagožka Eva Bublová je další dosud žijící autorka. 

Její škola je výjimečná nejen proto, že jako jediná z mnou rozebíraných škol byla vydána 

již v 21. století, takže je ze všech škol nejmladší. Odlišná je ale hlavně proto, že začíná s 

výukou začátečníka v jiné poloze než ve standardní první poloze, konkrétně ve třetí poloze. 

 

Obr.č. 28 - Obálka Houslové knižky pro radost 1 autorky Evy Bublové 
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8.1. Životopis Evy Bublové 

Eva Bublová se narodila roku 1947 v Praze. Housle studovala nejprve na Pražské 

konzervatoři u profesora J. Micky a později na Akademii múzických umění ve třídě 

profesora V. Snítila
89

. V anotaci její učebnice o sobě uvádí, že nejen v její sólové hře, ale 

především v houslové pedagogice ji zcela zásadně ovlivnily mistrovské kurzy, které 

navštívila. Kurzy absolvovala u vynikajících houslistů, například ve Výmaru (Michael 

Vaiman
90

) a ve Vídni (Zakhar Bron
91

). Také sama působila několik let v komorním 

orchestru pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.  

Nejen proto se kromě sólové výuky léta intenzivně věnuje i práci s komorními 

soubory a s dětskými a studentskými orchestry. Od roku 1972 působí jako pedagog na 

Hudební škole hl. m. Prahy (dříve „Voršilská“) i na přidruženém hudebně zaměřeném 

Gymnáziu Jana Nerudy. Její celoživotní pedagogická práce v oblasti houslové hry je 

především zaměřena na rozvíjení přirozeného pohybu, postoje a držení nástroje. V tomto 

bodě ji lze přirovnat k české Kato Havas
92

. Dále také usiloje o to, aby při výuce byl 

zajištěn komplexní hudební vývoj žáka, aby výuka nástroje a hudební teorie šla v souladu a 

snaží se i skloubit emocionální a racionální složky žákovy hry. Ve výuce se zabývá prací s 

krásou žákova zvuku, s jeho frázováním, tvorbou dynamiky a rozlišováním hudebních 

stylů, které se má žák naučit interpretovat. Také klade velký důraz na žákovu práci při jeho 

samostatné domácí přípravě a snaží se jej vést k samostatnosti myšlení a řešení problémů. 

8.2. Houslové knížky pro radost   

Myšlenky své školy (metody výuky ve 3. poloze) začala Bublová shromažďovat již 

v 90. letech 20. století. Je to jediná škola, která byla vydána až ve 21. století. Tato škola, 

jejíž metody se dají označit jako průlomové, vyšla v tištěné formě poprvé až v roce 2011 

(1. díl má 87 stran). O její výjimečnosti svědčí jistě i fakt, že ji vydalo renomované světové 

nakladatelství Bärenreiter. Houslová knížky pro radost je novátorská ale především díky 
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je odstranit během houslové hry fyzické i psychické napětí a trému. 



98 
 

faktu, že vyučuje začátečníky hře na housle v jiné poloze než první (konkrétně ve třetí 

poloze). Je to velmi originální výsledek moderního přístupu k základní houslové 

pedagogice. 

Sama autorka uvedla v naší emailové korespondenci, kterou jsme spolu vedly 

v dubnu 2013, že podle ní je třetí poloha pro počátky hry příznivější z několika důvodů. 

Jistě hlavní důvod je z hlediska anatomie začínajícího žáka, který má kratší paži a menší 

ruku. I z pohledu žákovy motoriky je podle ní tento přístup lepší, dítě má menší rozpětí 

prstů a může si pohodlně opřít ruku o luby houslí, což pomáhá proti vzniku křečovitého 

stisku nástroje. Autorka se dále odkazuje i na psychomotoriku, kdy údajně symetrie ve 

spolupráci obou paží umožňuje pohybové aktivity obdobné jako při hře a manipulaci 

s hračkami a předměty, které jsou pro dítě známé, obě ruce jsou totiž rovnocenně v zorném 

poli dítěte. Resumé autorky je samozřejmě jasné, podle ní z 3. polohy vedou rychlejší a 

účelnější cesty k mnoha prvkům houslové hry jako je například vibrato, pohyb po 

hmatníku při výměnách atd. Já s tímto tvrzením ale úplně nesouhlasím. 

8.2.1. Houslová knížka pro radost 1  

První díl Houslové knížky pro radost aneb začínáme ve 3. poloze je koncipován 

s moderní velmi barevnou grafikou částečně jako pracovní sešit. Žák v každé kapitole na 

konci dostane několik opakovacích úkolů z dané kapitoly. Jejich řešení pak má vpisovat 

přímo do učebnice. Toto je zřejmě první takové zpracování houslové školy a blíží se 

takzvaným pracovním sešitům, které se začaly hojně používat v základním školství 

v porevoluční době. Tento postup se mi zdá velmi logický a praktický, protože žák má 

vždy vše pohromadě. Odpadá také věčné hledání „ztraceného“ notového sešitu (jak všichni 

pedagogové znají dobře z výuky) a všechny informace, které si žák osvojuje během své 

individuální výuky, má jednou navždy zaznamenané v učebnici. Naopak proti tomuto 

řešení mluví fakt, že malé děti často nepíší nebo nemalují nejlépe a mohou tak učebnici 

částečně znehodnotit. Já sama bych nejspíš volila řešení pomocí dalšího čistě pracovního 

sešitu, kde by byly tyto úkoly, vyžadující vpisovat žákovy poznámky přímo do textu, 

seřazeny u sebe s odkazy na jednotlivé kapitoly a notové materiály školy. 

Učebnice je podle mě velmi logicky rozdělena. Na levé straně je vždy notový 

materiál, na pravé straně jsou obrázky, texty říkadel nebo písniček a hlavně mnoho otázek, 
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didaktického materiálu a návodů pro učitele, které jsou velmi pěkně vypracovány. 

Samozřejmě postupem času si každý pedagog vytvoří sám věty a postupy, jimiž chce 

začínajícího žáka vést. Zda chce abstraktně nebo jinými metodami vysvětlovat vše 

potřebné a sám si bude vymýšlet zajímavá spojení s žákovou představivostí. Zde je ale 

velmi „polopaticky“ sepsáno mnoho dobrých vět, které si obzvlášť začínající pedagog 

může vypůjčit. 

Učebnice, a zvláště její první díl, je evidentně cílena i pro předškoláky nebo děti, 

které ještě neumí dobře číst. Počáteční cvičení jako například seznámení s notami 

prázdných strun jsou doprovázeny pěknými obrázky, které podporují smysl probírané 

látky, a zároveň tato grafika je dle mě velmi motivující pro malé děti. Vysvětlující slovní 

přirovnání ke každému hudebnímu jevu, ať už k držení houslí, nebo hudební teorii, jsou 

moc dobře vymyšlena a korespondují s dětským jazykem i myšlením. Dobré je, že každý 

notový zápis Bublová podkládá nějakou říkankou nebo básničkou, aby se žákovi lépe 

fixoval rytmus. Žák by zde, oproti většině jiných škol, neměl hrát nic bez předchozí vnitřní 

představy. Na toto mimo jiné Bublová ve své předmluvě klade velký důraz. Zdůrazňuje i 

postup nácviku každého hudebního motivku. Cvičeníčka, která údajně záměrně koncipuje 

velmi krátká (někdy například i jen dva takty), aby žák byl vždy schopen je reprodukovat 

zpaměti. Od začátku si je má nejdříve deklamovat na uvedená slova říkanky, pak zaťukat, 

zatleskat a zabrnkat.  Tento důsledný postup se mi jeví jako velmi dobrý, protože u většiny 

škol (snad kromě Mickovy nebo Golovy školy) velmi rychle nastupují poměrně dlouhá 

cvičení (i více řádků) a často bez nějakého slovního podtextu, který je pro malé dítě vždy 

velmi motivující a nápomocný. 

Autorka vyžaduje před samotným zahráním cvičení od žáka, aby ho zazpíval. Zde 

vidím opět nedostatek této školy začínající ve třetí poloze, protože cvičení jsou psaná 

poměrně vysoko, mimo běžný rozsah dětského přirozeného zpěvu. Navíc začátky školy 

jsou koncipovány nejprve na struně A a E, kdy noty dosahují až tónu d3, což je pro dítě ve 

zpěvu neškolené takřka nemožné vyzpívat. Navíc i sluchově velmi nadaný žák má 

v počátcích problém rozpoznat melodii, která je v jiné oktávové poloze, než kde si ji může 

sám zazpívat. 

V neposlední řadě bych ráda zdůraznila celkem netradiční metodu pro přípravu 

různého dělení smyku, kterou Bublová popisuje jako nápomocnou při nácviku tahu 
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smyčcem. Nazývá ji „prstem po prutu
93

“ a v praxi to znamená, že žák si vždy před 

samotnou hrou určitého cvičení má představit, jak bud rozdělovat smyčec (což by mělo být 

samozřejmostí), a následně si na vodorovně položený smyčec pravou rukou ukazovákem 

vyzkouší, jak bude tahat pravou rukou. Současně přitom má deklamovat nebo už i podle 

not zpívat píseň, říkanku či text. V učebnici jsou grafická vyobrazení tohoto pohybu. Tuto 

metodu vidím jako dobrou inovaci.  

 

Obr.č. 29 - Nákres metody "Prstem po prutu" - BUBLOVÁ, E. Houslová knížka pro 

radost 1. str. 19 

Ale jakkoli se mi tento námět jeví jako zajímavý, vidím zde jeden zásadní problém. 

Při tahu ukazovákem po prutu žák provádí pohyb pravé ruky opačný od toho, který pak 

bude realizovat přímo se smyčcem, když reálně povede smyčec pravou rukou po strunách. 

Tento fakt může být pro žáka dezorientující. Proto bych „prstem po prutu“ neužívala 

striktně u každého cvičení ale spíše zřídka pro ozvláštnění. A také jako alternativu 

k nácviku klidného vedení smyku pomocí představy pravé paže volně se pohybující 

v prostoru ve směru opravdového smyku, jak používám například já při mé výuce.  

Při nácviku intonace v souvislosti s fixací grafického značení jednotlivých not, vidím 

jako velmi dobré fakt, že Bublová již od začátku zdůrazňuje nutnost naučit žáka rozeznávat 

noty. Sama v předmluvě
94

 označuje tuto snahu jako boj s „hudební negramotností“. 

Autorka vyžaduje totiž zpěv uvedených cvičení nejen pomocí říkadel, ale také na názvy 

not. Některé děti totiž hrají často dlouho jen podle sluchu. Pokud je pedagog nenutí 

osvojovat si názvů not v souvislosti s jejich grafickým znázorněním v notové osnově, 

později se potýkají s problémem hry z not. Ve starším věku se tato situace špatně 

odstraňuje a notový zápis pociťují jako něco velmi složitého. Podle mě je v mladším věku 

velmi přirozené se učit novým věcem, a stejně tak jako se učí psaní a čtení ve škole, je pro 
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ně přirozené se naučit grafický notový zápis a spojovat ho rovnou s hrou na konkrétní 

nástroj, hmaty a postavením prstů. 

První díl své školy Bublová rozdělila do osmi kapitol. Toto dělení bych označila za 

velmi logické. Postup je někdy možná až příliš pomalý, ale i proto soudím, že je škola 

dobře aplikovatelná na předškolní žáky, kteří ještě neumí číst a psát a vše si osvojují 

pomaleji. Bublová navíc stále zdůrazňuje, že se staršími nebo více vyvinutějšími žáky lze 

některá cvičení zrychlit nebo celkově přeskočit. Cvičení jsou podle mne vybrána tak, aby 

je pedagog vždy prováděl s žákem nejprve přímo v hodině, ukázal správný postup nácviku, 

a žák si je doma dále opakoval a prohluboval. I v této škole odpadá tedy varianta, kdy 

pedagog zadá žákovi další cvičení, ten si je zcela sám připraví a až na další hodině je 

předvede a je opravován za případné chyby. Které mimochodem téměř vždy vzniknou, 

protože ať se pedagogovi jako zkušenému praktikovi zdají možnosti špatného nácviku 

jakkoli nemožné, žák většinou vždy něco doma otočí nebo poplete. Je pak jen zpomalující 

postup, kdy pedagog musí na další hodině tyto již částečně zafixované chyby napravovat. 

Jak jsem již zmínila, Bublová v kapitolách postupuje při nácviku hry velmi pomalu, 

ale každá kapitola zahrnuje dost teoretických informací, týkajících se hudební teorie, jako 

například italské hudební názvosloví, stupnice, intervaly a podobně, takže dítě získává 

v každé lekci mnoho nových podnětů a učení mu dle mě oproti postupům podle starších 

škol nemůže připadat nezáživné a stereotypní. Na konci první knížky, tj. zhruba v 7 letech, 

by žák měl ovládat 55 cizích, většinou italských výrazů, s nimiž se při studiu hry na housle 

bude běžně setkávat (např. staccato, legato, unisono, crescendo apod.). 

Autorka ve své učebnici úplně vynechává v úvodu jakýkoli popis nebo návod, jak se 

drží housle i smyčec, který obsahují všechny školy před ní. Zřejmě vychází z faktu, že 

takovýto popis je pro začínajícího žáka stejně špatně pochopitelný. Evidentně věří, že 

každý pedagog držení nástroje popíše vlastními slovy a soustavně jej v začátcích bude 

kontrolovat a opravovat. S tímto úplně nesouhlasím, sice vyjádření držení nástroje pouhým 

popisem, který si může žák nebo jeho rodič přečíst a postupovat podle něj, aniž by byl 

kontrolován pedagogem, není dle mě dobrá varianta, ale nikdy není na škodu mít doma 

materiál, kde si žák v případě nejistoty může zásady držení znovu připomenout. Stejně tak 

i fotky v předchozích školách jsou poměrně přínosné. Pravda, je vždy nutno vycházet 

z fyziognomických předpokladů každého dítěte při stavění obou rukou, ale i jisté 



102 
 

obrázkové instrukce jsou k dobru a každá učebnice by je měla obsahovat. Proces uchopení 

nástroje je třeba pečlivě hlídat na každé hodině a snad je dobré, když si (většinou rodič, 

který s malým žákem pracuje doma) také zapíše svoje vlastní zápisky a postřehy z tohoto 

procesu. Bublová se dotýká problematiky držení houslí pouze jednou, a to v 1. kapitole, 

kdy při nácviku postavení prvního prstu popisuje, že hrana dlaně se lehce dotýká lubu
95

. 

S tímto tvrzením bych ale zásadně nesouhlasila, jak jsem již uvedla výše, dle mě je ruka ve 

třetí poloze víceméně bez jakékoli opory, zápěstí musí být rovné a naopak se nesmí 

dotýkat korpusu. Bublová ale tento argument uvádí i v předmluvě. Podle autorky jeden 

z dobrých důvodů, proč začít výuku hry ve 3. poloze, je právě tento fakt. Podle ní se ve 3. 

poloze housle snáze drží, protože si žák může lehce opírat hranu dlaně o korpus nástroje. 

S tímto tvrzením zásadně nesouhlasím. 

 V první kapitole tedy autorka rozebírá rovnou hru na prázdných strunách, pizzicato i 

arco, vždy doprovázené rytmizovanou říkankou nebo slovem. Zajímavé je, že podle mě 

příliš brzy uvádí hru legato
96

. Zde také uvádí jednoduchý rytmický doprovod na prázdných 

strunách k lidovým písničkám ve dvoudobém i třídobém taktu, což se mi naopak jeví jako 

velmi dobré, nejen pro podporu žákovi hudebnosti, ale i jako motivační prvek. Žák si takto 

může zazpívat jakoukoli lidovou píseň, zároveň se sám doprovodit na housle a může se 

cítit více vtažen do hry. Dále pak přidává první prst na struně A, a to pomocí intervalu 

kvarty, pro žáka zjednodušeno na „hoří“. V zápětí přidává skladbičku, kde zapojuje první 

prst a dvě prázdné struny. Podle mého názoru je trochu matoucí pro začátečníka hned 

měnit 2 struny a spojovat je navíc s hrou prstem. 

Ve druhé kapitole názorně seznamuje žáka s pojmem interval, konkrétně prima a 

sekunda. Toto vysvětlení je na písničkových příkladech a je velmi pěkné a srozumitelné. 

Dále připojuje všechny čtyři prsty na struně, stále jen na struně A. Od počátku zdůrazňuje 

před každým cvičením povinnou přípravu tichého prstokladu (pouze vyhmatání prsty levé 

ruky). První prstoklad volí se zvýšeným třetím prstem, samozřejmě proto, aby cvičení, zde 

začínající od prvního prstu ve 3. poloze, byla v durovém rodu. Navíc tento fakt obhajuje i 

v předmluvě k 1. knížce. Podle autorky je postavení prstů v tomto prstokladu pro ruku 

nejpřirozenější (3. a 4. prst u sebe). Toto je částečně pravda, ale jak jsem uvedla 

v předchozích kapitolách, nemyslím si, že je dobré začínat nejjednodušším postavením 
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prstů, které ruku zpohodlní, a teprve později ruku více roztahovat a zvykat ji na obtížnější 

postavení. 

Také poměrně brzy uvádí nácvik podhmatu pomocí posunutí prvního prstu (z tónu 

d2 na tón cis2), což se mi zdá zařazeno dost brzy, když žák ještě nemá pořádně fixované 

postavení v rámci čtyř prstů. 

Třetí kapitolu věnuje nácviku tercie, opět přidává hru legato, a také polovinu cvičení 

aplikuje na třídobý takt, což je dle mého názoru dobře zvolené. Začátečníci totiž mají často 

problémy se zvládnutím lichodobých taktů, a podle mého názoru čím dříve je zařadíme do 

výuky, tím lépe. Bublová se ale právě zde nijak zatím nezabývá značením smyků, které 

právě v těchto lichých taktech vychází pokaždé jinak a je pro žáky dost matoucí. Pěkný se 

mi zdá i fakt, že striktně od začátku školy pro značení tahu smyku používá pouze grafické 

značky a k nim přiřazené výrazy: „pohyb ruky dolů“ (= od žabky) a „pohyb ruky nahoru“ 

(= od špičky). Také toto zjednodušení vidím jako přínosné, z praxe znám problémy, kdy 

žák se dlouho není schopen vyrovnat s faktem, že značka „od žabky“ nemusí vždy 

znamenat tah dolů společně s nasazením přímo u žabky. Žák pak často není schopen 

táhnout smyčcem směrem dolů, aniž by nenasadil vždy přímo na žabce. 

Bublová v druhé kapitole zařazuje také velmi povedené cvičení na dynamiku „forte, 

piano“ a také „echo“. Malou výhradu bych vyjádřila k výběru některých písní a jejich 

následné aplikaci na cvičení, protože autorka zanechává jejich rytmus, ale mění jejich 

melodii. Například píseň Zahrajte mě na husličky
97

 je zcela melodicky pozměněna. 

Z vlastní praxe vím, že zvláště žáci, kteří postupují dobře podle sluchu, jsou velmi citliví 

na pozměněnou melodickou linku v zápise písně, kterou dobře znají sluchově a zpaměti již 

z dřívějška. Toto pak působí jisté rozpory v jejich již zažité hudební představě a následném 

propojení při hře na nástroj. 

Čtvrtá kapitola přináší nové noty na struně E, ale rovnou v kombinaci s legatem, což 

se mi nezdá dobrý postup, protože na úrovni čtvrté kapitoly podle mě má začátečník teprve 

částečně fixovaný smyk détaché a výuka nového notového materiálu v levé ruce spojená 

s komplikovanějším smykem v pravé není dle mě dobrý postup. Nyní také zařazuje první 
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stupnici, konkrétně stupnici D dur od d2 do d3. Pro pravou ruku přidává cvičení na smyk 

staccato. Ale výuka osminových not se mi zatím jeví jako předčasná. 

V páté kapitole pojmenovává interval kvarta, přestože už ho žák mnohokrát 

interpretoval minimálně v kombinaci prázdné struny při přípravě prvního prstu ve 3. 

poloze. Dále seznamuje velmi dobrým způsobem žáka s pojmem akord a uvádí několik 

pěkných cvičení na něj, a také formu kánon. Šestá kapitola přináší interval kvinty a její 

rytmická cvičení. Autorka zde zařazuje nácvik trioly, také dle mě příliš předčasně, a 

řadové staccato, zde zatím ve velmi lehké a zábavné formě. Konečně v sedmé kapitole se 

dočkáme hry na D struně, tudíž se žák učí další noty a dostává se do polohy, která je 

pohodlně zpěvná pro malé děti. Objevuje se další stupnice, konkrétně G dur, v levé ruce je 

cvičení pro interval oktávy a pro pravou ruku odkrývá problematiku tečkovaného rytmu a 

následně s ním spojený bleskový smyk v pravé ruce. Tečkovaný rytmus vyučuje na 

třídobém taktu, což dle mě není šťastná volba a vysvětlení vyznívá matoucím dojmem. 

Dále jsou zařazeny smykové variace na D dur stupnici, žák si může i vymýšlet, což je jistě 

přínosné. Zvláštní je, že se dosud v celé škole neobjevily nebo nebyly zdůrazněny rytmické 

variace alespoň při nácviku stupnic, jak je známe z jiných škol. 

Závěrečná osmá výuková kapitola přináší noty a hru na struně G, tím pádem i 

stupnici C dur od tónu c1. Ukazuje malému houslistovi cvičební způsob „řetízek“
98

. 

Z praxe mám ale potvrzeno, že tento způsob je pro žáka po roce výuky příliš složitý. Na 

konci kapitoly jsou ale zařazeny pěkné kánony a přednesové skladbičky. 

V konci učebnice je zařazena kapitola K, souhrn vánočních koled v úpravě pro dvoje 

housle. Koledy jsou velmi pěkně upraveny a přiřazeny svojí obtížností k jednotlivým 

kapitolám knihy. Podle mého názoru jsou ale opět často v polohách pro malé dítě 

nezpěvných. Dále bych přivítala spíše souhrn různých lidových písní, klidně i 

koncipovaných tematicky k jednotlivým časovým obdobím, jak bude žák postupně během 

roku postupovat ve výuce. Vánoční koledy jsou totiž oblíbená hudba pro všechny žáky, ale 

výhradně v období adventu. Představa, že v únoru budeme zadávat žákovi, aby si zahrál 

koledu „Štědrej večer nastal“
99

 a on to přijímá s nadšením, není podle mě příliš reálná. Na 
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konci je připojen i seznam probraných písní a slovníček používaných hudebních pojmů, 

což je velmi praktické a ulehčuje to snadnější orientaci v učebnici. 

8.2.2. Houslová knížka pro radost 2  

Ve druhém dílu učebnice Houslové knížky pro radost se žák dále seznamuje 

s novými hudebními pojmy (například dur a moll tónorod, předtaktí, chromatika, posuvka, 

tempová označení allegro a andante, citlivý tón, synkopa atd.). Autorka v předmluvě sama 

uvádí, že Houslové knížky 1 a 2 tvoří jeden celek, druhý díl tedy pokračuje ve stylu 

prvního a dále doplňuje již naučené znalosti a dovednosti. Dokončuje základní řadu 

intervalů o sextu a septimu, rozděluje intervaly na čisté a velké a postupně zařazuje 

půltónové posuny všech prstů (již rozeznává dur a moll). Nabízí rady a návody k 

„chytrému cvičení“, které dle autorky nemá být nekonečnou řadou marných pokusů, ale 

promyšlenou cestou od zjednodušeného ke složitějšímu.  

Je zde zařazena nultá kapitola, která opakuje několik stěžejních cvičení z prvního 

dílu. V první kapitole konečně uvádí i další prstoklad, konkrétně durový (schéma 1-23-4), 

který ale ve 3. poloze vytvoří mollový tónorod řady od prvního prstu. Několik cvičení na 

střídání těchto dvou prstokladů jsou velmi pěkně koncipovaná a rozdíl mezi durovým a 

mollovým tónorodem je pěkně vysvětlen. V jedné kapitole je představen tento prstoklad na 

všech strunách, což se mi v porovnání s učebním tempem v prvním dílu, kde jedné struně 

se věnuje vždy samostatná kapitola, jeví jako příliš rychlý postup. 

Druhá kapitola obsahuje stupnici již přes dvě oktávy (konkrétně C dur) a další 

seznamování s dynamickými značkami. Žák se seznámí i s pojmem předtaktí. Zařadit 

výuku předtaktí v tak pozdním čase se mi zdá velmi nevhodné, žák by se dle mě měl tento 

jev naučit chápat a hrát podstatně dříve. Lidové písně, které začínající houslisté tak rádi 

hrají, totiž předtaktí často obsahují. Předtaktí žákům často činí potíže a podle mě čím dřív 

se s ním setkají a začnou se ho učit hrát, tím lépe. Třetí kapitola přináší pojem chromatika 

a změna půltónu mezi 1. a 2. prstem. I zde je podle mě látka představena velmi rychle a 

dala bych přednost, kdyby se durový prstoklad, představený ve 2. kapitole, déle fixoval na 

zajímavých cvičeních. Žák se navíc v rychlém sledu seznamuje s dalšími notovými 

změnami, protože se vždy musí změnit i posuvka u 2. prstu. Čtvrtá kapitola probírá 

celotónový prstoklad, podle mého názoru opět v příliš rychlém tempu. V 1. poloze by to 
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byl ekvivalent k prstokladu se sníženým 1. prstem. Autorka také uvádí obrázek všech tří 

doposud probraných prstokladů.  

 

Obr.č. 30 - Vyobrazení základního prstokladu ve 3. poloze podle Bublové.
100

 

Graf by ale podle mě měl být raději koncipován svisle, stejně jako grafy prstokladů 

uváděné v Ševčíkově houslové škole
101

. Svislé vyobrazení podle mě vyznívá logičtěji, 

protože znázorňuje hmatník, postavení prstů na hmatníku a názvy not v poloze, kterou vidí 

houslistovy oči ze svého pohledu při hře. Podle mě navíc tato vyobrazení prstových grafů 

měla být obsažena v každé dané kapitole, kde byl prstoklad učen poprvé, to znamená, že 

chybí v celém prvním dílu školy. Ve 4. kapitole autorka uvádí pokyny ke smykovým i 

rytmickým variacím, konkrétně jak je má žák cvičit při rozehrávání, což vidím jako dobrou 

a praktickou radu.  

V páté kapitole se žák učí interval sexta s dodatkem o jeho rozlišení na sextu velkou 

a malou. Zabývá se hraním na více strunách a přechody přes struny. Opět je zde poznámka 

o držení levé ruky pomocí opření ohbí ruky až nad hranou spodní desky
102

. Šestá kapitola 

ukazuje interval septimy (velká i malá), kvintakord, septakord a uvádí pěkný přehled všech 

dosud probraných intervalů. Vše je hezky popsáno, vysvětleno i názorně vykresleno na 

obrázcích. 

Sedmá kapitola s názvem „Umíme se učit?“ shrnuje všechny dříve naučené cvičební 

návyky a nejdůležitější rady, a to nejen v souhrnném textu, ale i pomocí obře postavených 

otázek na žáka. Autorka ve svém komentáři nabádá žáka například k tomu, aby si vždy 

před začátkem hraní uvědomilo charakter písně (tanec, pochod, čardáš atd.), tempo, 

intervaly a posuvky, které skladba obsahuje, kolik dob je v taktu atd. Na závěr kapitoly je 

zařazeno několik již složitějších technických cvičení. Závěrečná kapitola K opět obsahuje 

úpravy dalších vánočních písní a koled, zde vidím stejný problém jako v první kapitole. 
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8.2.3. Houslová knížka pro radost 3 

Na závěr bych ještě doplnila, že tento komplet dvou dílů učebnice je doplněn 

v současné době o třetí díl, který nese podtitul Přednesové skladby ve třetí poloze a je 

doplněn sešitem s klavírními doprovody. Má jen 4 kapitoly, celkem 27 stran. První 

kapitola je souhrn přednesových skladeb v lidovém slohu, určené začátečníkům. Skladby 

s názvem Čardáš, Ländler nebo Polka upravil Jan Lorenc a lze je použít již souběžně se 

závěrečnými kapitolami Houslové knížky 1 a s látkou druhého dílu. I při své záměrné 

jednoduchosti totiž kladou nároky na ušlechtilost zvuku, smysluplné frázování a vystižení 

rytmu a tempa. Další kapitoly seznamují se základními znaky tří hudebních slohů, 

konkrétně sloh barokní, klasicistní a romantický. Také uvádí základní fakta o 

nejvýznamnějších autorech daného slohu (např. J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvořák atd.) a 

typické drobné hudební formy (např. Passacaglia, Menuet nebo Chanson Triste atd.). 

V kapitolách jsou také malé koncertní skladby v daném slohu komponované vždy pod 

nějakým fiktivním jménem a také mnoho nové italské hudební terminologie.  

Autorka v předmluvě na straně 4 uvádí, že při tvorbě této 3. knížky měla nejen 

houslově technický záměr. Kritizuje zde i skutečnost, že oproti klavírní literatuře, kde lze 

vybírat i na nejmenší úrovni z různých stylových malých forem (počínaje Johannesem 

Pachelbelem a konče Petrem Ebenem), začínající houslisté díky nedostatku repertoáru jsou 

dlouho nuceni hrát instruktivní skladby nezařaditelného slohu. Autorka tak chtěla vytvořit 

soubor skladeb na elementární úrovni, hratelných ve 3. poloze, které jsou zařaditelné do 

konkrétních hudebních slohů. Tím chce rozšiřovat i umělecké vnímání a cítění žáka. 

Musím uznat, že to se jí ve 3. dílu bezesporu podařilo.  

8.2.4. Shrnutí Houslových knížek pro radost   

V mém shrnutí a celkovém hodnocení Houslových knížek bych ráda konstatovala, že 

tato učebnice je velmi pěkně logicky vypracovaná, látka na sebe dobře navazuje a až na 

malé výjimky je pro žáka srozumitelná a přijatelná. Didaktické poznámky publikované na 

pravých stránkách učebnice jsou celkově moc dobře koncipované a metodicky vhodné. 

Jazyk je přizpůsoben dětskému vnímání a zároveň má přehlednou a logickou formu i pro 

pedagoga, který tak při vysvětlování jednotlivých hudebních nebo technických jevů žákovi 

může použít tato pěkná autorčina vodítka. 
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Celý model této školy má mnoho příznivců i odpůrců a argumentace Bublové, proč 

začínat výuku právě ve třetí poloze, má samozřejmě dvě strany. Já osobně jako pozitivní 

argument pro školu začínající ve 3. poloze vidím fakt, že může žák stále ladit ke spodní 

prázdné struně. Z mého pohledu je navíc zásadní, že je žák neustále nucen od začátku 

používat místo prázdné struny čtvrtý prst, a tím si krásně formuje správné postavení levé 

ruky a vytočení dlaně rovnoběžně s hmatníkem.  

Bohužel podle mého názoru více argumentů hovoří proti. Podle mě je v první řadě 

obtížné pro začínajícího žáka vyhledat rovnou 3. polohu, která se nachází někde uprostřed 

hmatníku a nelze ji snadno identifikovat jako polohu první nebo například pátou
103

. Dále 

žák nemůže používat logicky prázdné struny, ty se do stupnicové řady ve 3. poloze nedají 

smysluplně zařadit. V neposlední řadě stojí i fakt, že obzvlášť na malých šestnáctinových 

nebo osminových housličkách, na které malý začátečník začíná a většinou to není 

mistrovský nástroj, hra ve 3. poloze nezní nejlépe. Autorka ale sama uvádí, že je možné 

používat školu jako snadný přechod k hraní ve 3. poloze pro žáky, kteří již dobře ovládají 

1. polohu, což se mi jeví jako přijatelná alternativa. I když jistá velmi jednoduchá cvičení 

se pak musí přeskočit. 

Celé grafické zpracování učebnice, zvlášť veselé ilustrace malířky Martiny Špinkové, 

činí učebnici pro děti atraktivní a zábavnou, i když barevná grafika je podle mě místy 

trochu divoká. A v neposlední řadě originální je také autorčin láskyplný přístup k dětem, 

komentáře a pochvaly pro malého žáka i motivační věty jsou vhodně vybrané a jistě jsou 

žákovi a jeho snaze o hudební a dobře znějící ztvárnění jednotlivých zadání velmi 

nápomocné. Celá metodická koncepce školy se mi jeví jako velmi dobrá, ale já osobně se 

nepřikláním k variantě učit začátečníky rovnou ve 3. poloze. Přesto bych uvítala, kdyby 

v české pedagogické literatuře existovala takto dobře zpracovaná učebnice pro 

začátečníky, pouze spojená s první polohou. Tato učebnice je srovnatelná se školou autorů 

Mickových nebo Goly, kde ale některé postupy jsou příliš rychlé nebo naopak pomalé. 

V textu doslovu na zadní straně obálky ještě vyplývá, že autorka plánuje vydat 4. a 5. 

díl učebnice, konkrétně Houslové knížky 4 a 5, s podtitulem „nejmenší etudy pro malé a 

ještě menší houslisty“ (nácvik výměn 1.- 3. polohy a 1.- 5. polohy). Tím by dokončila 

cyklus celé učebnice, kdy k základní výuce malého houslisty jistě patří alespoň 
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 Levá ruka houslisty je při hře v páté poloze postavena tak, že palec opřen o krk se již dotýká patky houslí. 
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elementární pohyb levé ruky po hmatníku a s tím spjaté výměny poloh. Podle mě 

vzhledem k předchozím pracem Evy Bublové budou jistě i tyto zbývající díly učebnice 

dalším přínosným materiálem v české houslové pedagogice a jeho vznik je jistě mnoha 

pedagogy netrpělivě očekáván. 

8.3. Rozhovor s Evou Bublovou 

Já jsem autorce této školy v dubnu 2013 položila několik otázek týkající se její 

pedagogické práce a zde jsou její odpovědi. 

Otázka: Kdo Vás konkrétně inspiroval k tomu, abyste napsala odlišnou školu, která začíná 

v jiné poloze? 

EB: Ke  kompletování a přípravě k vydání to byla výzva nakladatele. K výuce vlastních 

žáků fakt, že mé problémy kdysi "ze 3. polohy" vyřešil snadno prof. Michael Vaiman, a já 

si uvědomila, jak je to přirozené. 

Otázka: Byla jste sama v dětství vedena tak, že jste začínala se třetí polohou? 

EB: Lásku k houslím kromě mé osobní touhy určitě podpořil můj první učitel Karel Hába. 

Byl to skladatel, nikoli houslista profesionál, ale hlavně úžasný člověk (bratr Aloise Háby). 

A možná, že jsem tehdy hrála zcela přirozeně, i když z 1. polohy. Nepamatuji se, že by mě 

nějak "formoval", hrála jsem celou Malátovu školu, žádného Ševčíka, spousty krásné 

hudby a byla za 3 roky šťastný "virtuos". Nikdy jsem nehrála na koncertě (byla to 

soukromá výuka), to až v LSU ve Voršilské. 

Otázka: Jací významní žáci prošli Vaší výukou? 

EB: Nevěnuji se přednostně talentům, často beru děti kolegy nechtěné. Neptám se, co tyto 

děti dají hudbě, ale co dá hudba jim. Cením si i talentů, které jdou pak jinou profesní 

cestou (např. Marie Bělohlávková, mimořádná dcera dirigenta J. Bělohlávka, nyní učitelka 

Waldorfské školy, vynikající sourozenci Martin a Kristýna Mezerovi, členové Qartetto 

Intervallo (Martin vystudoval práva a politologii, Kristýna francouzštinu) a stejně 

vynikající violista Jiří Mirzoev (chemik) a další. Z těch profesionálů např. René Kubelík 

(konc. mistr v Německu), Petr Matěják (absolvent Curtis institutu, vítěz mnoha soutěží 

jako Kociánova, soutěž v Dubaji, Cremoně, Hindemithova soutěž Berlín, Brahmsova v 



110 
 

Rakousku) a Lenka Matějáková (je členem Dresdner Staatskapelle), David Mirzoev (nyní 

žák Zakhara Brona) a další. 

Otázka: Začínali tito žáci jen podle vaší školy ve 3. poloze? 

EB: Martin Mezera byl před cca 18 lety prvním, pro nějž jsem začala materiály 

kompletovat, pak už jsem systém nikdy neopustila, jen propracovávala s dalšími dětmi.  

9. Srovnání rozebíraných houslových škol 

Výše v této práci jsem popsala a zdůraznila pozitiva i negativa rozebíraných škol 

z mého pohledu. Nebyl můj záměr vytvořit stupnici od nejlepší k nejhorší škole, protože 

tak jako je výuka hry na housle naprosto individuální záležitostí, stejně tak i výběr školy 

souvisí s individualitou pedagoga a s jeho jednotlivými postoji k dílčím úkonům celkového 

procesu výuky. V úvodu práce jsem ale vytýčila několik kritérií, podle kterých lze dle 

mého názoru hodnotit kvalitu každé školy. Nyní se je pokusím shrnout. 

Z pohledu moderního přístupu k žákovi a celkové atraktivnosti učebnice platí u výše 

rozebíraných škol podle mě úměra, čím mladší škola, tím více využívá všech dostupných 

prostředků a dosažených znalostí dané doby. V předmluvách a pokynech u cvičení se 

postupně mění styl jazyka (z archaického na moderní výrazivo), nákresy grafů a užití 

zkratek (jsou stále modernější), vyobrazení postoje houslisty (počínaje kresbou u Ševčíka, 

konče výbornými fotkami u Goly) i popis držení nástroje (od zastaralého křečovitého 

držení bradou k modernímu uvolněnému přístupu dnešní doby) atd. Z hlediska 

metodického postupu samozřejmě začínám srovnávání až od Ševčíka. Jak jsem již výše 

uvedla, všechny školy (včetně Maláta) používající stupnicový systém jsou dnes podle mě 

v současné době nepoužitelné.  

Ševčíkova škola je geniálním souhrnem technických cvičení, postup je ale poměrně 

pomalý a žák by potřeboval obrovské množství času, kdyby jen chtěl přehrát všechna 

cvičení. Škola se věnuje z velké části pouze rozvoji techniky levé ruky, smyčcovou 

techniku opomíjí. Škola zařazuje minimum lidových písní a instruktivní melodie, které 

Ševčík pro školu vytvořil, jsou bez nějakého hlubšího hudebního obsahu. Také téměř 

nepoužívá dynamiku, pokyny k tvorbě tónu ani způsobu přednesu. Celkově je pro mě 

Ševčíkova škola spíše souhrnem technických cvičení zaměřených ale převážně 

jednostranně na levou ruku. Ševčíkova škola a technické materiály v ní obsažené jsou jistě 



111 
 

velmi prospěšné jako doplnění nějaké jiné komplexní houslové školy, pedagog však musí 

provést velmi promyšlený výběr a značnou redukci ze všech sešitů. Z pohledu celkového 

rozvoje žáka jako aktivního hudebního profesionalisty ale tato škola již nemá podle mě 

zásadní přínos pro houslisty začátečníky a postupovat pouze podle ní by dle mě bylo pro 

začínajícího hráče spíše kontraproduktivní a demotivující. Jistě ale určité výňatky z jeho 

sešitů jsou dnes stále velmi přínosné pro žákův výukový proces podle jiné učebnice. 

V otázce skladby a výběru technického materiálu je na tom podobně i škola Čermák-

Beran, která je ale o 60 let mladší. Sami autoři přiznávají, že se velmi inspirovali 

Ševčíkem. Cvičení v této škole zaměřené vždy na určitý jev jsou kratší, ale také postupují 

velmi stereotypně a spíše jen přehrávají jednotlivé pasáže. Velmi zajímavě je podle mě 

z pohledu metodiky vypracována Přípravka, kde se žák učí držet housle i nástroj. Tato část 

je moc pěkně koncipovaná, nezábavná přípravná cvičení bez houslí jsou důmyslně 

rozvržena a proložena zpěvem a jinými hudebními úkoly, které zvládne mladý začátečník. 

Později se ale škola dostává do určitého stereotypu, cvičení podle určitého modelu jsou 

stále stejná, jen technické jevy v nich obsažené se mění. Také posloupnost prstokladů a 

tónin s nimi spojených, které autoři žákovi postupně představují, není podle mě ideální.  

Z pohledu rozvoje celkové osobnosti začínajícího houslisty jako hudebníka je ale 

škola již daleko přístupnější, velká část cvičení vychází z lidových písní, a to je jistě pro 

žáka motivující. Sice chybí určité návody a cvičební metody, jak procvičovat instruktivní 

skladby a melodie, takže žák není zcela veden k tomu, aby měl cvičební návod a sám 

přemýšlel, jaké kombinace si dále vytvoří, ale lidové písně, které škola obsahuje, jsou 

poměrně krátké a jednoduché a pro žáka je jistě tato škola o moc zábavnější než předešlá 

Ševčíkova. Učebnice obsahuje také poměrně dost příkladů z hudební teorie, zabývá se 

dynamikou a další problematikou, která k hudbě neodmyslitelně patří, představuje různé 

smyky a celkově je podle mě poměrně komplexní. V mezích dané doby, kdy vznikla, se 

zabývá také vývojem hudebnosti jedince a cvičení v ní obsažená jsou na to zaměřená. 

Pravdou je, že z určitého pohledu je stereotypní, ale s trochou snahy ze strany pedagoga, 

který musí určitá cvičení vybírat a redukovat, případně i pozměňovat sled kapitol a 

technické posloupnosti látky (například probírané prstoklady) si umím představit, že podle 

této učebnice je možné vychovat houslistu začátečníka.  
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Naopak Kořínkova škola, která vznikla ve stejné době jako Čermák-Beran škola, se 

mi nejeví celkově jako zcela logická. Cvičení jsou místy nahodilá a bez hlubšího smyslu 

nebo souvislostí. Z pohledu technického rozvoje houslisty se v začátku školy autor snažil o 

precizní výčet různých cvičení, později je ale poměrně zredukoval a nemají podle mě 

úplnou návaznost. Škola se více blíží staré Ševčíkově metodě, bez přílišného důrazu na 

rozvoj hudebnosti jedince. První sešit nepoužije jediné dynamické znaménko, žák není 

nijak instruován k tomu, aby se zabýval krásou nebo kvalitou svého tónu. Učebnice 

zpočátku také převážně řeší jen techniku levé ruky. Další sešity školy najednou přeskočí 

velký kus techniky, kterou se houslista nemůže naučit sám, a prezentuje nesmyslně cvičení 

podstatně obtížnější. Navíc hudební obsah této učebnice není podle mě příliš vhodný pro 

začátečníka. Autor tvrdí, že vychází ze slovenské lidové písně, ale z mého pohledu 

obsahuje hlavně umělé skladby vytvořené moderními autory 20. století. Tyto skladby se mi 

nejeví jako příliš vhodné pro začínajícího žáka a dovolím si tvrdit, že by ho mohly spíše i 

odradit. Osobně bych se přikláněla ke starší klasice a k osvědčeným skladbám. Tato škola 

je jistě hodnotným materiálem z pohledu historického, je v ní vidět snaha o vytvoření 

vlastní metody, ale já osobně bych ji pro své studenty nedoporučila. 

Oproti tomu škola autorů Mickových má již většinu znaků moderní školy, užívá 

moderní postupy a nakonec i moderní barevná grafika přispívá k atraktivnosti učebnice. 

Její cvičení jsou ale někdy až příliš krátká (2-3 takty) a také v příliš rychlém sledu přináší 

mnoho technických úkonů, na které by žák naopak potřeboval více času. Překvapivě brzy 

kombinuje více těžších technických jevů dohromady a pedagog k ní musí doplňovat další 

rozšiřující materiál, na kterém si žák může více fixovat probíranou látku. Na druhou stranu 

učebnice vychází zásadně z lidových písní nebo říkadel, většina technických cvičení je 

podložena textem a jeho deklamací, což je z hlediska zábavnosti a blízkosti malému dítěti 

jistě pozitivní. Učebnice, přestože používá rychlý technický postup, je evidentně zaměřena 

na komplexní hudební rozvoj začínajícího žáka a zabývá se od počátku hudebností a 

cvičeními na ni zaměřenou. Je plná různých procvičování hudebního výrazu, dynamiky i 

způsobu hry, technické jevy, které postupně představuje, jsou vždy propojeny s nějakou 

instruktivní skladbou, ve které se žák nejen učí, ale také si hru může užívat. Velice zásadní 

zlom, který tato škola přináší z pohledu technického, je volba prvního použitého 

prstokladu, který je odlišný od všech předešlých a z mého pohledu správný. Celkově se mi 

škola autorů Mickových jeví jako dobrý komplexní materiál, který rozumně spojuje 
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technický i hudební rozvoj jedince a rozhodně bych ji pro začínajícího houslistu 

doporučila. 

Golova škola má také většinu rysů moderní učebnice. Je v ní velmi pěkný začátek, 

kdy podrobně a dobře popisuje držení nástroje a první cviky bez houslí pro uvolnění rukou, 

i když nejsou tolik zábavné jako v předešlé škole. Škola podle mě má naprosto korektní 

posloupnost cvičení, kde představuje technické problémy, velice kladně hodnotím 

průpravná cvičení k většině skladeb, kdy autor představuje již nejmenšímu studentovi 

postupy, jak má rozkládat jednotlivá cvičení na takty a tak správně cvičit. Některá cvičení 

jsou ale občas stereotypní a opakují se, autor by podle mě dříve mohl přejít k dalším 

prstokladům a k nácviku těžších technických problémů. Učebnice z hlediska hudebního 

obsahu se skládá převážně ze skladeb původem z Norska nebo Švédska a tyto melodie 

nejsou příliš atraktivní zvláště pro malé děti. Také bohužel neobsahuje velký počet 

lidových písní, což začátečník vždy ocení. O co pomaleji postupuje 1. díl, o to více je 

technickými poznatky zaplněn 2. díl, který přináší několik velmi originálních cvičebních 

řešení zásadních technických problémů. V učebnici je také naprosto jasná snaha o rozvoj 

žákovy hudebnosti, autor se zabývá dynamikou, agogikou, vibratem a dalšími jevy 

z oblasti hudebně-výrazových prostředků a vede i začínajícího houslistu k tomu, aby se 

z něj stal komplexní hudebník, ne pouze technicky dokonalý jedinec bez duše.  

Škola Bublové je podle mě velmi pěkně koncipována z pohledu dítěte i pedagoga. 

Učebnice je plná říkanek a písniček, návodů na různé alternativní hry a metody, které 

napomáhají celkovému rozvoji hudebnosti žáka. Učebnice, která jako jediná z výše 

rozebíraných, vznikla až v 21. století, je koncipovaná z části jako moderní pracovní sešit a 

žák si do ní může doplňovat, obkreslovat a vpisovat, což je jistě pro dítě zábavné. Pedagog 

zde má mnoho cenných konkrétních rad, jak pracovat a „hrát si“ s žákem. Bohužel 

metodický postup je pro mě příliš alternativní. Samozřejmě tím myslím podstatu celé 

školy, kvůli které se tato metoda stala velmi diskutovaná, ať už pozitivně nebo negativně, a 

tím je volba začátku výuky hry levé ruky ve 3. poloze.  Je to z mého pohledu mylný přístup 

a žák se tak od začátku dostává od určité základní dezorientace. Jak jsem již napsala výše, 

učebnice ale z pohledu důrazu na žákovu hudebnost a její rozvoj se mi jeví jako velmi 

dobrá a komplexní, zabývá se všemi aspekty hudební hry, i když někdy trochu hekticky a 

chaoticky. Přesto si dovolím tvrdit, že pokud by existovala stejná verze školy, pouze 

s hudebními materiály obsahující 1. polohu, byla by tato škola pro mě jednou z nejlepších. 
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Ve snaze zjistit, jaké houslové školy pro začátečníky jsou nejvíce používané a 

osvědčené mezi pedagogy základních uměleckých škol české republiky v současné době, 

vypracovala jsem dotazník s několika otázkami a rozeslala ho na více než 300 adres 

ředitelů ZUS po celé České Republice. Přestože otázky byly velice nenáročné, vyplnění 

dotazníku trvalo cca 10 minut a poslala jsem je s dodatkem, že celý průzkum je 

samozřejmě anonymní a jde jen o to zjistit, která škola je nejoblíbenější a proč, vrátilo se 

mi bohužel pouze 15 vyplněných dotazníků. Tudíž takovýto výsledek není směrodatný pro 

žádný výzkum. Přesto je pro mě i tento výsledek jistým svědectvím o stavu Českého 

školství, konkrétně o určité lhostejnosti a laxnosti k novým možným poznatkům z hlediska 

pedagogiky. 

Otázky v dotazníku se týkaly počtu odučených let, počtu začátečníků, s kterými 

pedagog pracoval, školy, kterou používal, proč ji již nepoužívá, a podle které školy učí 

dnes. Také jaké postupy preferuje, co mu v oblasti houslových učebnic chybí a co by 

ocenil, kdyby na trhu přibylo. Zajímavý v obdržených dotaznících byl hlavně fakt, že 

kromě všech výše uvedených škol (nebo jejich výňatků a kombinací) používají učitelé ještě 

zahraniční materiály (Suzuki, Pogožev, Galamian) a někteří dokonce uvádí, že si 

vypracovali svoji vlastní metodu. Přesto nejčastější odpověď je kombinace škol Goly a 

Mickových. Až na jednoho všichni uvedli, že začínají s hrou v první poloze, což 

samozřejmě může souviset i s faktem, že metoda začínající 3. poloze ve škole Bublové 

vyšla teprve před dvěma lety.  

Potvrzením mého přesvědčení o vhodnosti prvního prstokladu jako durového je fakt, 

že všichni v této otázce odpověděli, začínají durovým prstokladem. Většina pedagogů 

začíná učit od krátkých čtvrťových not, a asi polovina dotázaných učí bez not, jen podle 

sluchu. Na otázku, po jaké době začínají učit hru v další poloze, jsem dostala naprosto 

odlišné odpovědi a dle nich soudím, že tato změna je zcela individuální, hlavně podle 

potřeb a schopností každého žáka. Na otázku, zda jsou spokojeni s hudebním obsahem 

škol, podle kterých vyučují, také o co by je doplnili, překvapivě téměř shodně všichni 

odpověděli, že spokojeni nejsou, vhodných lidových písniček je tam málo nebo ve 

špatných kombinacích a také by zkvalitnili a rozšířili počet instruktivních skladbiček, které 

obsahují probírané technické problémy. Zajímavá je i odpověď na poslední otázku, a to co 

jim chybí na českém houslovém trhu. Většina se shodla, že chybí více jednoduchých 

koncertních skladeb pro začátečníky, a také by uvítali lepší zpracování lidových písní a 
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hlavně jakékoli zpracování moderních populárních skladeb z oblasti nonartificiální hudby, 

kterou děti v současné době tak milují. 

10. Závěr 

Závěrem této práce bych ráda napsala, že celý výzkum spojený s houslovými 

školami pro začátečníky, jakkoli byl zdlouhavý a náročný, byl pro mě velmi přínosný a 

doufám, že tato práce může být i námětem a zajímavou látkou pro jiné pedagogy nebo 

jedince, kteří se zajímají o českou houslovou pedagogiku. Díky všem nově nabytým 

poznatkům z této oblasti v poslední době musím konstatovat, že nelze jednostranně určit 

nejlepší houslovou školu pro začátečníky a že celý proces výuky začátečníka zřejmě nelze 

zúžit na postup podle jediné učebnice. Při tak jedinečném procesu, jako je výuka na 

hudební nástroj, musíme v prvním momentě vždy posoudit jednotlivého adepta a vytýčit, 

čeho konkrétního chceme u daního žáka dosáhnout. Nejprve musíme najít a určit adekvátní 

cíle (viz také školní vzdělávací program v kombinaci s potřebami a možnostmi 

konkrétního žáka) a těmto cílům pak individuálně přizpůsobit jeho cestu. Až v tomto 

momentě je podle mě zásadní vybrat optimální školu, která nám k tomuto cíli napomůže.  

Nicméně díky mému rozboru škol jsem došla k poznatku, že v současné době 

neexistuje na trhu ideální česká houslová škola pro začátečníky, kterou by mohl pedagog 

aplikovat na žáka bez rozmyslu a redukce některých jejích pasáží nebo naopak bez 

rozšiřování o další doplňující výukové materiály. Z hlediska moderního pedagoga je tedy 

potřebné umět se pohybovat mezi prameny, které má české školství k dispozici, a vybrat ty 

správné prostředky. Stejně tak jako je každá výuka hráče na jakýkoli nástroj záležitostí 

velice individuální, protože vychází nejen z jeho jedinečnosti, z jeho schopností a vloh, ale 

také z prostředí, ze kterého žák pochází a je souhrou vždy všech jeho životních situací a 

postojů, tak nejúčinnější škola pro začátečníka je většinou kombinace všech dostupných 

zdrojů společně s individuálním přístupem daného pedagoga. 

Jistě, bylo by zajímavé a přínosné vzít všechny dostupné materiály houslové 

pedagogiky, vybrat z nich ty nejlepší metody a postupy a vytvořit pak novou, moderní 

učebnici hry na housle pro začátečníky. Toto by ale bylo již tématem práce jiné, a dovolím 

si tvrdit, že pokud by se někdo takový našel, kdo by byl ochoten se tímto tématem zabývat, 

pak jeho počin by jistě zajímal většinu houslových pedagogů a o toto dílo, pokud by bylo 

kvalitní, by se strhl velký zájem.  
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