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Autorský abstrakt
Práce

vytváří

stručný

přehled

houslové

instruktivní

literatury,

především

nejvýznamnějších souborů etud a jejich autorů. Tento přehled je východiskem pro
následující vlastní ucelený výběr jednotlivých etud seřazených dle obtížnosti a techniky, na
kterou se zaměřují, a to v rozsahu od počátků houslové hry do případného nástupu na
konzervatoř. Jednotlivé etudy doplňuje popis doporučeného efektivního nácviku. Stěžejní
kapitolou je návrh na vytvoření školního vzdělávacího plánu potenciální základní
umělecké školy, která by vzdělávala výjimečně nadané žáky.
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Summary
The work creates a concise survey of the violin instructive literature, especially
considering the most important etude collections and their authors. This survey is a starting
point for following comprehensive selection of particular etudes ordered according to their
difficulty and techniques they are focused on, in the span from the early violin years to a
conceivable accession to the conservatory. Individual etudes are followed by a description
of the proposed effective training. In the crucial chapter,a draft for creating a curriculum of
a prospective elementary music school for exceptionally gifted pupils.
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ÚVOD
Téma houslové instruktivní literatury jsem pro svou bakalářskou práci zvolila
z mnoha důvodů. Jedním z nich je má začínající pedagogická praxe na ZUŠ a zjištění
zásadního nedostatku publikací zabývajících se tímto tématem. Pouhé kusé informace lze
pracně vyhledat v rozličných houslových metodikách, či knihách o houslích a jejich vývoji.
Jediný mnou nalezený přehled literatury houslí a violy obsahuje druhý díl skript VŠMÚ
v Bratislavě Dejiny a literatura huslí a violy (1988), jejichž autory jsou tamní pedagogové
Prof. Ján Skladaný a PhDr. Viera Podhradská. Zde nalezneme poměrně přehledný soupis
této problematiky, zpracován chronologicky po jednotlivých obdobích počínaje barokem,
konče první polovinou dvacátého století. Výhodou těchto skript je velké množství
notových ukázek i nastínění popisu použité techniky v jednotlivých skladbách. Autoři se
však zaměřují na celkové zmapování koncertní literatury a tedy zcela vynechávají kategorii
etud, mimoto je publikace téměř nedostupná (Městská knihovna v Praze poskytuje jediný
svazek pouze k prezenčnímu zapůjčení a zmíněná skripta se mi nepodařilo získat ani po
přímém kontaktování autorky Viery Podhradské). Považuji za užitečné (nejen pro ostatní
učitele houslí) vytvořit jakýsi přehled základní houslové instruktivní literatury, v této práci
tedy se zaměřením na etudy.
Kromě jednotlivých děl se budu stručně věnovat také jejich autorům. Ráda bych
zmapovala nejvýraznější osobnosti, které této vzdělávací houslové tvorbě zásadně přispěly,
a jejich stěžejní díla, z nichž je v pedagogické praxi dnešní doby nejvíce čerpáno.
Dalším cílem, který si tato práce klade, je ze zmíněného poměrně širokého přehledu
vybrat konkrétní etudy, jež jsou dle mého názoru opravdu užitečné při zdokonalování
konkrétní vybrané techniky. Houslový pedagog by však měl vědět, že repertoár je třeba
vybírat žákovi „na míru“, v žádném případě tedy nelze dlouhodobě postupovat dle někým
vytvořeného pořadníku. Etuda by měla mít stejný smysl jako lék, kterým léčíme určitou
nemoc – a léky si jistě vybíráme pečlivě. V tomto případě tedy léčíme určitý technický
nedostatek. Volbě etud níže věnuji samostatnou kapitolu.
Důležitým impulzem pro zvolení tohoto tématu bylo také seznámení se se
způsobem koncipování školních vzdělávacích plánů (dále ŠVP) na základních uměleckých
školách (dále ZUŠ). Nedlouho poté, co jsem se začala blíže zabývat tématem tvorby ŠVP,
jsem dospěla k zajímavému zjištění. Většina základních uměleckých škol totiž rámcové
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vzdělávací plány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), určené
dalšímu přizpůsobení specifikům konkrétní školy, již dále téměř neupravuje; rámcové
požadavky ŠVP jsou tedy velmi obecné a nekonkrétní. Dle mého názoru by součástí
každého ŠVP měla být nejen doporučená literatura, kterou můžeme nalézt pouze
v učebních osnovách pro ZUŠ (ke stažení na webových stránkách MŠMT)1, ale také
konkrétní příklady skladeb pro jasnou představu, co by dítě mělo v tom kterém ročníku
zvládnout. Považuji za naprosto nedostačující formulace požadavků typu „Žák podle svých
individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu“. Ve výzkumné části
práce zformuluji návrh pro vytvoření školního vzdělávacího plánu umělecké školy pro
mimořádně nadané žáky dle svých ideálních představ.
Výběr repertoáru v mé bakalářské práci je formován pro potenciálního uchazeče o
studium na konzervatoři, tedy ne pro průměrného žáka ZUŠ, který o hru na housle nejeví
zvláštní zájem. Aby mohl tento potenciální uchazeč repertoár zvládnout, předpokládá se
(alespoň v začátcích) podpora rodičů, tedy jejich pravidelná účast na hodinách a aktivní
spolupráce při domácím cvičení.
Obvyklý věk nástupu do ZUŠ v oboru housle je 6-8 let, což odpovídá 1. - 2. třídě
základní školy, kdy je dítě vzděláváno tzv. přípravnou hudební výchovou (dále PHV) a
následující rok nastupuje do prvního ročníku. V mém potenciálním ŠVP by měl 1. ročník
ZUŠ odpovídat 2. třídě ZŠ – PHV tedy první třídě ZŠ, s možností dřívějšího nástupu do
ZUŠ.

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.1 Co jsou etudy
Pojem etuda pochází z francouzského étude (učení, cvičení, studie). Je to drobná
hudební skladba pro sólový nástroj zaměřující se na konkrétní technický problém - není
tedy primárně určena pro veřejná vystoupení, ale pro instruktivní účely.

1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-osnovy-hudebniho-oboru-zus?highlightWords=ucebni+osnovy+zus
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Typickým stavebním prvkem je neustálé opakování a variování stejné figurace
s použitím technického prvku, na který je studie zaměřena.
Kromě výrazu étude se dříve pro tento typ skladby využívaly také pojmy exercice (ve
francouzštině), lesson či study v angličtině, Übung v němčině, nebo esercizio v italštině,
dnes však převažuje obecný pojem etude.
Tento termín v dnešním slova smyslu poprvé použil anglický skladatel Johann
Baptist Cramer (1771–1858) v roce 1804, kdy vyšlo jeho 84 klavírních Etud op. 50
(originální název zní Studio per il pianoforte). Termín studie se sice v názvech hudebních
děl objevil již před Cramerem - např. Domenico Scarlatti ho použil v díle 30 Essercizi per
gravicembalo (1738), avšak tyto Essercizi se co do rozsahu či významu nijak neliší od jeho
dalších několika set sonát, proto je nemůžeme považovat za etudy.
Naopak jiné skladby z období rané tvorby pro klávesové nástroje, které nenesou
název studie či jeho synonymum, mívají čistě didaktický záměr, a proto je za etudy
považovat můžeme. Sem patří např. preludia Francoise Couperina z jeho L’art de toucher
le clavecin (pojednání o hře na cembalo z r. 1716), či některé kousky z pera Carla
Philippa Emanuela Bacha a dalších autorů.
Zvláštní úlohu hraje v tomto druhu hudby tzv. koncertní etuda, která v sobě pojí
užitečnost technického cvičení s dostatečnou hudební invencí pro koncertní vystoupení.
Typickým představitelem tohoto žánru je Frédéric Chopin se svými 27 klavírními
etudami (op. 10 z roku 1833 věnovaný Lisztovi, op. 25 z roku 1837 a tři posthumní etudy
bez opusového čísla), které se staly součástí repertoáru všech světových pianistů. A
samozřejmě také Ferenc Liszt a jeho průlomové Transcendentální etudy z roku 1826.
Z dalších významných skladatelů, kteří se věnovali klavírním etudám, sem
bezpochyby patří Carl Czerny, Muzio Clementi, Claude Debussy, Sergej Rachmaninov či
Alexandr Skrjabin apod.
Ze skladatelů houslových etud zde mají své místo Rodolphe Kreutzer, Bartolomeo
Campagnoli, Pierre Rode, Charles Dancla, Delphin Alard a další, o nich však více
v samostatné kapitole.

10

1.2 Volba etud
Správný výběr etud je velmi důležitou úlohou učitele. Studijní materiál lze vybírat
dle několika aspektů – někdy je třeba pěstovat fyzickou a psychickou výdrž, někdy je
naopak třeba zaměřit se na konkrétní techniku a v tom případě volíme spíše kratší etudy.
V jiném případě potřebujeme rozvíjet hráčskou pohotovost a čtení textu, či naopak naučit
se nastudovat skladbu co nejpečlivěji a velmi zabíhat do detailů.
Soubory houslových etud jsou většinou komponovány v určitém systematickém
sledu, například vzestupně podle počtu posuvek v předznamenání (podobně jako Etudy a
Capriccia Jacoba Donta), či podle sledu stejnojmenných tónin (jako 30 preludií pro housle
Bartolomea Campagnoliho). Je třeba vědět, že bychom neměli mechanicky postupovat dle
tohoto pořadí, ale vybírat jednotlivé etudy z různých sborníků zaměřené na konkrétní
problematiku, kterou žák momentálně potřebuje nejvíce zdokonalit. To potvrzuje docent
Jindřich Pazdera ve své metodice „Neexistuje natolik stručný a koncentrovaný sborník
etud, který by bylo smysluplné přehrát celý.“ (Pazdera 2008, s. 359). Pedagog by měl být
schopen pohotově vybírat instruktivní repertoár podle nadání a schopností žáků, aby tak
nejlépe podnítil efektivní vývoj žákovy techniky – špatným výběrem etud může učitel
tento vývoj naopak zbytečně zbrzdit. Výběr etud v této práci tedy má být pouze orientační.

1.3 Nácvik etud
Přestože etudy nejsou primárně určeny veřejné prezentaci (nebo alespoň u nás není
obvyklé je veřejně předvádět), ale spíše přípravě na většinou rozmanitější a hudebně
náročnější díla, nesmíme zapomenout, že také každá etuda má svůj hudební obsah, který
musíme umět vyjádřit. Sice se tedy etudy zaměřují na konkrétní technický problém, avšak
jsou zároveň hudebním obrazem, a proto nestačí zahrát je technicky dokonale. Již v útlém
věku je proto třeba chápat pojmy fráze, gradace, vyvrcholení apod.
Způsobů nácviku etud existuje nezměrné množství – od pomalého řetízku a
soustředěného vylaďování po rozmanité brilantní rytmické obměny a podobně. Budu se
jim věnovat postupně u každé etudy zvlášť, v samostatné a stěžejní části své práce.
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1.4 Skladatelé houslových etud
V následující kapitole představím nejvýraznější osobnosti této oblasti houslové
literatury a stručně uvedu jejich instruktivní dílo. Podobně jako prof. Ján Skladaný a PhDr.
Viera Podhradská ve svých skriptech Dejiny a literatura huslí a violy (1988) budu
postupovat chronologicky. Některé soubory etud (z důvodu omezeného prostoru) pouze
zmíním, některé se pokusím charakterizovat podrobněji.

1.4.1 Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764)
V úvodní kapitolce „co jsou etudy“ jsem se zmínila o různých významech pojmu
studie, tedy ve smyslu etudy a ve smyslu pouhého označení kompozice jiného charakteru.
Podobně je na tom dle mého mínění pojem capriccio. Z italštiny tento pojem přeložíme
doslova jako rozmar, z čehož můžeme usoudit, že v podobě hudební formy bude mít
capriccio charakter žertovný. V literatuře klávesových nástrojů je známo již od J. S. Bacha.
Ačkoli Pietro Antonio Locatelli, žák významného skladatele a houslisty Arcangela
Corelliho a jeden z prvních zastánců virtuózní hry na housle, vůbec není znám jako autor
houslových etud, jsem přesvědčená, že jeho tvorba je (nebo alespoň jakési předchůdce
etud) obsahuje. Jedná se o Locatelliho třetí opus L´arte del violino z roku 1733, obsahující
12 houslových koncertů s doprovodem smyčců a generálbasu. Ke každé první i poslední
větě koncertu je zkomponována jakási sólová kadence s názvem Capriccio. Již na první
pohled je patrné, že každé capriccio je založené na konkrétním technickém prvku, který se
neustále opakuje a obměňuje, je tedy na stejném principu jako etuda. Mnoho pozdějších
autorů instruktivní literatury (P. Baillot, F. Fiorillo, R. Kreutzer, J. Dont, H. Wieniawski
atd.) pojmenovalo svá díla Etudy či capriccia, kde lze tyto dva pojmy snadno zaměnit.
Nejslavnějším Loccateliho capricciem je Il labirinto armonico – „Harmonické bludiště“
s podnázvem Facilis aditus, difficilis exitus (volně přeloženo „Snadný přístup ke složitým
otázkám“). V pořadí je třiadvacáté, uváděno však ve dvou variantách (jeho druhá varianta
je uváděna pod číslem 24), celkový počet capricií tedy zvyšuje na 25. V dnešní době se
tato Locatelliho Capriccia hrají spíše samostatně, zmíněný „Labyrint“ je interpretován
nejčastěji.
Locatelliho dílo je rozvrženo celkem do 8 opusů. Kromě zmíněného L´arte del
violino sem dále patří především triové sonáty a concerti grossi.
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1.4.2 Pierre Gavinies (1728 – 1800)
Houslista, skladatel a pedagog Pierre Gavinies, syn houslaře jménem Francois
Gavinies, byl jedním z nejvýznamnějších představitelů francouzské houslové školy. Je
znám především díky své sbírce čtyřiadvaceti etud z roku 1794, v originálním znění Le
recueil de Vingt-quatre Matinées. Tato Matinées se také hrávají v úpravě pro dvoje housle.
Velkou část jeho tvorby však tvoří houslové sonáty, kterým věnoval přibližně patnáct
opusů.

1.4.3 Bartolomeo Campagnoli (1751-1827)
Tento italský raně romantický virtuóz napsal podobně jako další houslisté
(Fr. Geminiani, H. E. Kayser a další) kompletní houslovou školu s opusovým číslem 21.
Tato škola je členěna do tří částí, z nichž první obsahuje 73 etud, druhá 67 a třetí 100 etud.
Jeho další houslové dílo zahrnuje Šest duet pro housle a flétnu op. 2, Šest sonát
pro housle a violoncello op. 6, Tři témata s variacemi pro dvoje housle, op. 7, a také
nesmírně zajímavou sbírku Fantasie a kadence, jejíž celý název v doslovném překladu zní
„Umění vymýšlet neočekávané fantazie a kadence pro housle tvořící zábavnou a užitečnou
příručku skladeb ve všech hlavních i vedlejších tóninách, věnováno Jeho Jasnosti
biskupovi George Guillaumovi, princi Schaumbourgu“ (vyšlo v nakladatelství Breitkopf
und Härtel). Tato sbírka se věnuje přípravě technických zásob a inspirativního materiálu
pro improvizované kadence, které však v dnešní době již bohužel nejsou zvykem.
Dále zmíním drobnou skladbičku Romance pro housle či violu. Violu tedy
Campagnoli také neopomínal a věnoval jí dále poměrně náročných 41 capricií. Nás však
bude nejvíce zajímat jeho 30 preludií pro housle. Technickou náročností odpovídají
začínajícímu studiu na konzervatoři, můžeme je však zahrnout i do repertoáru přijímacích
talentových zkoušek na konzervatoř.

1.4.4 Federigo Fiorillo (1755 - pravděpodobně 1823)
Německý skladatel, houslista, violista a hráč na mandolínu Federigo Fiorillo
zkomponoval mimo jiné 36 Capriccí pro housle, v originálním znění Etude in 36
Capricen für die Violine, která revidoval známý virtuóz devatenáctého století Ferdinand
David. Velmi známá je například etuda číslo 28, oblíbená zřejmě pro svou příjemnou
harmoničnost a efekt.
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Dále bych zmínila ještě alespoň 6 koncertantních duet pro dvoje housle op. 14, Dua
pro housle a violoncello op. 31 a smyčcové kvartety op. 6 a op. 23.

1.4.5 Rodolphe Kreutzer (1766-1831)
Rodolphe Kreutzer byl vynikající francouzský houslista (německé jméno dostal po
svém německém otci), dirigent a skladatel čtyřiceti oper, kterému Ludwig van Beethoven
věnoval svou devátou Houslovou sonátu A dur op. 47, známou též jako „Kreutzerova“.
Přes svou skladatelskou plodnost je znám spíše jako pedagog. Velmi ovlivnil vývoj
francouzské houslové školy na počátku 19. století. Jeho dílo zahrnuje devatenáct
houslových koncertů, smyčcové kvartety, houslové sonáty a mnoho dalších děl,
nejznámější je však jeho 42 Études ou caprices (42 Etud či capriccií). Tuto sbírku etud
Kreutzer zkomponoval kolem roku 1796 pro demonstraci nových možností tehdy
moderního smyčce (který známe dnes), jehož tvůrcem byl Francois Tourte. Kreutzer a
Tourte tedy mají největší zásluhu na zdokonalení smyčcové techniky na počátku
devatenáctého století; zmíněná sbírka etud dodnes tvoří základ houslové instruktivní
literatury. Oblíbená melodická etuda z tohoto sešitu je například číslo 33. Technickou
náročností je však vhodná spíše pro studenty konzervatoře, než žáky základních
uměleckých škol.

1.4.6 Pierre Baillot (1771-1842)
Podobně jako Rodolphe Kreutzer a Pierre Rode studoval Pierre Baillot na Pařížské
konzervatoři u G. B. Viottiho, kde později působil také jako pedagog. Kromě toho se stal
šéfem pařížské opery i královské kapely, proslavil se také jako vynikající kvartetní hráč.
Ve své houslové škole L´Art du Violon (Nouvelle Methode) porovnává mimo jiné
hlavní rozdíly mezi starým a moderním stylem hry na housle. Společným dílem Baillota,
Kreutzera a Rodeho je Méthode de Violon z roku 1834. Na titulní stránce najdeme tuto
informaci: „Adoptée par le conservatoire pour servir à l'étude dans cet Etablissement“
(Přijato konzervatoří, má být použito ke studiu v této instituci).
Kromě těchto dvou publikací jsou pro houslisty užitečné jeho etudy: 12 Capriccí či
etud pro housle a bas (nebo klavír).
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1.4.7 Pierre Rode (1774 – 1830)
Rodeho etudy a capriccia zná snad každý houslista podobně jako dílo Ševčíkovo.
Konkrétně se jedná o sešity 24 Etud a 24 Capriccií, netvoří tedy jednotný sešit, kde
bychom pojmy etuda a capriccio mohli zaměnit. Capriccia odpovídají spíše úrovni
konzervatoře, etudy jsou však v mé následné výzkumné části hojně zahrnuty.

1.4.8 Jacques Féréol Mazas (1782-1849)
Houslové etudy tohoto francouzského virtuóza, skladatele a dirigenta, jehož
profesorem na Pařížské konzervatoři byl Pierre Baillot, dnes patří mezi nejhranější. Jedná
se o etudy opusu 36, který je tvořen třemi knihami, z nichž každá nese samostatný název.
První kniha Etudes speciáles obsahuje 30 kompozic, druhá kniha Etudes brillantes je
tvořena 26 skladbami a poslední kniha Etudes d´artistes obsahuje dalších osmnáct. Kromě
etud patří do Mazasovy tvorby např. Houslová dua s opusovými čísly 38, 39, 40, 41, 70 a
85, ale také Tři tria pro dvoje housle a violu nebo cello op. 18, Tři smyčcové kvartety op. 7
či Elégie op. 73 pro violu.

1.4.9 Niccolo Paganini (1782-1840)
Nejslavnější houslista všech dob Niccolo Paganini, italský virtuóz a také hudební
skladatel, ze své hudby nechal vydat poměrně malou část. Virtuózní skladby, které sám
zkomponoval, měly totiž sloužit primárně jeho vlastní interpretaci. Průlomových 24
Capriccií bylo poprvé publikováno v Miláně v roce 1820 jako autorův opus 1, byla však
zřejmě napsána mnohem dříve – pravděpodobně kolem roku 1805. Dnes tvoří součást
repertoáru všech světových houslistů.
Paganini používal ve své době neobvyklé techniky, jako například kombinaci
pizzicata levou rukou společně s hraním smyčcem, hru výhradně na struně G, dvojité
flažolety atd. Tyto techniky jsou použity i v jeho nejznámějším díle.
Kromě 24 Capriccií bylo z jeho díla vydáno například 6 houslových koncertů, 12
sonát pro housle a kytaru, či 6 kvartetů v neobvyklém složení housle, viola, violoncello a
kytara. Z Paganiniho čistě houslové tvorby považuji za instruktivní literaturu pouze
Capriccia, která se objevují v učebních osnovách středních a vysokých hudebních škol.
Tento repertoár se tedy týká velmi pokročilých houslistů, na základních uměleckých
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školách se s ním zřejmě nesetkáme, nebo jen naprosto výjimečně. Z tohoto důvodu tedy
ani nezmiňuji Paganiniho další virtuózní skladby.

1.4.10 Charles-Auguste de Bériot (1802-1870)
Houslová instruktivní literatura tvoří také velkou část díla belgického skladatele a
houslisty Charlese Bériota, i když jeho nejznámějšími skladbami jsou často hrané Baletní
scény op. 100. Začínajícím houslistům věnoval svůj opus 87, který obsahuje dvanáct
jednoduchých duet pro dvoje housle. Pro středně pokročilé houslisty Bériot
zkomponoval sbírku Deseti etud či capriccií op. 9, věnovanou již zmíněnému
P. Baillotovi. Pro sólové housle napsal ještě 12 Scenes ou caprices op. 109 a soubor 60
Etudes de concert s opusovým číslem 123, který je velmi náročný, podobně jako další sešit
6 Etudes brillantes op. 17 a 3 Capriccia s programními názvy (Vichřice, Anděl a Koník),
rozhodně tedy patří studentům konzervatoří a podobných odborných hudebních škol.
Kromě toho má Bériot podobně jako H. E. Kayser, či P. Baillot vlastní houslovou školu
s názvem Méthode de violon, originálně tedy ve francouzštině.

1.4.11 Heinrich Ernst Kayser (1815-1888)
Jako další uvádím jméno německého houslisty období romantismu H. E. Kaysera.
Rozhodla jsem se krok po kroku zanalyzovat postup použité techniky v prvních dvaceti
krátkých etudách jeho opusu č. 32, pro přiblížení mého záměru v pozdějším vlastním
seznamu etud. Budu postupovat stejným způsobem jako Kayser (každá další etuda bude
obsahovat nové technické prvky), s rozdílem pestrého výběru autorů a rychlejšího postupu.

Neueste Methode des Violinspiels op. 32
Kayserův opus 32 „Nejnovější metoda hry na housle“ je houslová škola pro
začátečníky – trojdílný sešit obsahující celkem 244 etud. Kromě notového materiálu v něm
nalezneme také stručný návod k nácviku etud a teoretické základy hudební nauky - v
úvodu jsou vysvětleny základní pojmy hudebního zápisu (notová osnova, délkové
hodnoty not, názvy strun, pomlky apod.), což usnadní orientaci případnému samoukovi.
Za velkou přednost tohoto díla považuji zkomponovaný druhý hlas u naprosté
většiny etud. Další výhodou je rozdělení etud na menší úseky, není tedy třeba hrát je
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v celku. Naopak nepovažuji za nezbytnou nutnost rozepisování jednostrunných etud na
všechny struny. Tento počin je však obhájen rozmanitými doprovody, díky kterým je
provedení stejné etudy (na jiné struně) vždy originální.
Výběr z prvních 30 etud by měl zvládnout průměrný žák 1. ročníku ZUŠ, velmi
nadaný žák by podle mého názoru měl zvládnout výběr z celého prvního dílu tohoto sešitu,
tedy prvních 67 etud.
Etudy postupují opravdu krůček po krůčku, v každé následující kompozici je pouze
jeden nový prvek, kterému by měl houslista věnovat největší pozornost. Názorným
příkladem budiž následující stručný popis použité techniky prvních 20 krátkých etud
prvního dílu Kayserova 32. opusu.
1. etuda využívá pouze prázdné struny, 2. již všechny prsty (základní durový
prstoklad); 3. etuda dvojice prázdných strun – dítě se tedy učí hrát první souzvuk, zároveň
se seznamuje s třídobým rytmem. 4. etuda je desetitaktová, tvoří ji základní prstoklad na
jedné struně s opakováním tónů, avšak je rozepsán postupně na všech strunách (vypadá
tedy rozsáhleji).
Po prvních čtyřech etudách následuje teoretická strana o posuvkách, stupnicích a
intervalech proložena notovými příklady.
Etudu č. 5 tvoří 12 rozepsaných jednooktávových stupnic s doprovodem (C dur, G
dur, D dur, F dur, B dur, Es dur a jejich paralelní mollové), etuda č. 6 má stejný princip,
jen s opakováním tónů. Následující etuda č. 7 je na jedné struně, ale tentokrát prstoklad s
prvním prstem u pražce. Tóny již nejsou v pravidelných postupech za sebou, ale různě se
střídají a také se objevují pomlky.
V čísle 8 je novým prvkem legato po dvou, v čísle 9 již také střídání délkových
hodnot (celé a půlové noty), v etudě číslo 10 střídání půlových a čtvrťových (stále na
jedné struně). Jedenáctá etuda žáka seznamuje s mollovým prstokladem a legatem po
třech – přináší tedy v podstatě dva nové prvky, ale za to má pouze 4 takty (rozepsané opět
na všech strunách).
Etuda číslo 12 je pouze v půlových hodnotách, zato skrývá neustálé přechody přes
struny a také prstoklad s 1. prstem u pražce. Je přípravou na hraní dvojhmatů, oproti
předchozím etudám rozsahem náročnější (ale rozdělena do menších celků, které se mohou
hrát samostatně). V čísle 13 se dítě seznámí se staccatem, ve tříčtvrťovém taktu se učí
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použít rozdílnou rychlost smyku (opět rozepsáno na všech strunách, pokaždé s jiným
doprovodem).
Číslo 14 – zde Kayser úsporně vymyslel k témuž doprovodu 2 možné etudy (nevšední
zápis: na prvním řádku je jedna etuda, na druhém je další varianta a 3. řádek tvoří
doprovod učitele); první etuda je nácvik intervalů sekundy a oktávy, druhá procvičuje
legato po 2 a po 4 notách na jedné struně.
Patnáctá etuda je přípravou na chromatické postupy; v prvním úseku se posouvá
pouze 1. prst, ve druhém (na druhém řádku) první a druhý prst atp. Etuda č. 16. seznamuje
dítě s tečkovaným rytmem (půlová s tečkou a rychlý návrat k žabce staccatovou
čtvrťovou notou); poprvé zde také potkáme akcenty. Číslo 17 je na procvičení
tříčtvrťového taktu, především se zde však poprvé objevuje dynamika. Etuda je krátká a
pouze na 1 struně. Číslo 18 je cvičením čistě pro pravou ruku – trénink pro hraní na všech
strunách (zde pouze prázdné).
Etuda číslo devatenáct – legato přes struny, dvojhmaty; osmitaktové cvičení se
několikrát opakuje ve 12 různých tóninách za pestrého a nápaditého doprovodu 2. houslí.
Následující etuda č. 20 – procvičení na kvinty a sexty s chromatickými posuvy prstů,
poměrně náročná.
Kromě opusu č. 32 je dostupný a často hraný také Kayserův opus 20 obsahující 36
elementárních a pokročilých studií, a také opus 33, který tvoří 4 sonáty pro housle a
klavír. Kromě skladeb pro housle je určitě zajímavá také jeho Neue Schule für Bratsche
(Viola) – v překladu Nová škola pro smyčce (violu) s opusovým číslem 54 – je velmi
podobná houslovému opusu 32. A stejně tak Kayser neopomněl etudy pro violu, věnoval
jim celý opus 43, ve kterém jich najdeme celkem 36. V poslední řadě zmíním čtyřvětou
skladbu Velké koncertantní duo pro housle a violu a Čtyři dětské sonatiny opus 58.

1.4.12 Jakob Dont (1815-1888)
Rakušan Jakob Dont byl úspěšným sólistou, ale přesto se rozhodl pro dráhu
pedagoga na vídeňské konzervatoři, jeho úspěšnost v této oblasti potvrzuje například jeden
z jeho studentů, Leopold Auer. Dontovy etudy tvoří důležitou oblast houslové instruktivní
literatury, jsou přípravou na etudy R. Kreutzera a P. Rodeho, kterým také patří Dontova
dedikace. Pro začínající houslisty je výživným souborem 24 Exercices pour le Violon
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préparatoires aux Etudes op. 37, tedy jakési jednodušší etudy, které mají být přípravou na
následujících 20 pokročilejších etud op. 38 s doprovodem druhých houslí. Opus 38 jsou
stále poměrně jednoduché etudy, které žáka dále připravují na nejznámější opus 35, který
pojmenoval podobně jako Bériot, Kreutzer atd. 24 Etud či capricií.
Veškeré Dontovo pedagogické dílo je shrnuto v souboru Gradus ad Parnassum.

1.4.13 Jean Delphin Alard (1815-1888)
Několik sešitů houslových etud zkomponoval také francouzský houslista Delphin
Alard, zeť významného francouzského houslaře jménem Jean-Baptiste Vuillaume. Alard
vychoval mnoho skvělých houslistů, mezi kterými rozhodně vynikne Pablo de Sarasate.
Vlastní houslová škola, jejíž originální název zní École du violon méthode compléte et
progrefsive a l´usage du Concervatoire de Paris, je podobně jako Kayserova houslová
škola uvedena vysvětlivkami hudebního názvosloví včetně italských pojmů a základních
hudebních značek. Notové ukázky po celou dobu provází teoretický návod k nácviku. Mezi
začátečnickou literaturu patří opus 22 – 3 elementární dua pro dvoje housle, na který
navazuje opus 10 – 10 melodických etud s doprovodem druhých houslí. Těmto etudám
náročností odpovídají 3 dua op. 23. O stupeň náročnější je dále opus 19 – 10 uměleckých
etud a opus 18 – 10 charakteristických etud, které jsou přiměřené úrovni studentů
konzervatoře. Zde by pedagog opět mohl doplnit podobně technicky náročnou sbírku
Brilantních duet op. 27. Nejnáročnějších 20 etud obsahuje opus 53 – L´art moderne, 20
Etudes pour Violon seul, ty jsou velmi virtuózní a mají zvláštní kadencový charakter.
Kromě zmíněných kompozic patří do Alardovy houslové instruktivní tvorby opus 2 – 6
etud pro housle věnovaný Nicolo Paganinimu a v neposlední řadě také 15
charakteristických kousků ve formě etud s doprovodem klavíru. Jeho dílo dále zahrnuje
řadu Fantazií (např. Vilém Tell op. 45, Faust op. 47, Královna Kypru op. 58, La traviata
op. 38, atd.), koncertantních symfonií i koncertů.

1.4.14 Charles Dancla (1817-1907)
Dílo francouzského skladatele období romantismu Charlese Dancly čítá mnoho
houslových skladeb. Co do počtu převládají dua, věnoval jim nejméně 12 celých opusů
(op. 15, op. 23-25, op. 32-35, op. 60-62 a op. 124), obsahujících celkem 36 kousků
rozmanité technické náročnosti.
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Z instruktivní literatury je však zásadní Škola pěti poloh op. 193, která ve svých
třech knihách nabízí celkem 46 etud. Mechanická škola op. 74 typu Schradiecka (o něm
níže) obsahuje nemelodická prstová cvičení. Jako kontrast k opusu 74 nám Dancla
zanechal pro malé houslisty Malou školu melodie op. 123 čítající celkem 21 tanců
(mazurky, polky, polonézy…) s doprovodem klavíru. Opus 128 jsou opět jednoduché
melodické etudy, tentokrát ovšem pro dvoje housle.
Zajímavým souborem je Danclův opus 115 Stupnice a melodie. Tento soubor je
členěn do 24 oddílů, z nichž každý obsahuje stupnici, akordové cvičení a melodickou
skladbičku v dané tónině s doprovodem klavíru. Tóniny jdou za sebou smysluplně od C
dur s nárůstem předznamenání, kdy po každé durové následuje paralelní mollová.

1.4.15 Franz Wohlfahrt (1833-1884)
Franz Wohlfahrt byl německý houslový pedagog působící v Lipsku, žák slavného
houslisty Ferdinanda Davida. Mezi jeho díla patří Nejjednodušší metoda pro začátečníky
op. 38, dále 70 lehkých melodických etud op. 74 a především užitečných 60 studií pro
housle op. 45, které jsou stěžejní součástí houslové instruktivní literatury.

1.4.16 Henryk Wieniawski (1835-1880)
Jméno tohoto výjimečného polského virtuóza a hudebního skladatele dodnes nese
prestižní mezinárodní houslová soutěž v Poznani. V této práci zmíním pouze jeho dvě díla
– opus 10 a opus 18. První zmíněný opus z roku 1854 Moderní školu sólové hry na
housle tvoří celkem 10 velmi náročných etud s výstižnými názvy – např. Staccato,
Rychlost, Arpeggia, Cvičení na trylky apod.
Opus 18 z roku 1862 obsahuje 8 Etud – Capriccií s doprovodem druhých houslí,
která mohou být jakousi přípravou na Capriccia Nicoly Paganiniho.

1.4.17 Jan Křtitel Malát (1843-1915)
Český hudebník, pedagog a žurnalista Jan Malát začal svou Praktickou školu hry
na housle vydávat vlastním nákladem v roce 1894. Jeho škola vychází ze stupnicové
soustavy, kterou později Ševčík ve své škole odsuzuje. Škola je rozdělena do 10 sešitů a
má celkem asi 200 stran. V dnešní době se však jeví jako zastaralá.
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1.4.18 Henry Schradieck (1846-1918)
Henry Schradieck byl houslista německého původu a jeden z předních houslových
pedagogů své doby, který studoval v Lipsku u Ferdinanda Davida. Byl profesorem
konzervatoře v Moskvě a později také v Lipsku.
Jeho Škola houslové techniky z roku 1899 sestává ze 3 sešitů. První z nich nese podnázev
Cvičení pro podporu zručnosti v různých polohách, druhý Cvičení ve dvou liniích a třetí
Cvičení v různých smycích.
Úloha dalších dvou sbírek - Průvodce studiem hry akordů i Kompletního studia
stupnic by se dala připodobnit dílu Carla Flesche (viz níže).

1.4.19 Hans Sitt (1850-1922)
Jan Hanuš Sitt se narodil v Praze, mezi jeho spolužáky na Pražské konzervatoři
patřil např. Antonín Bennewitz či Moritz Mildner. Několik let působil jako profesor na
konzervatoři v Lipsku. Pro housle má nesčetné množství drobných skladeb, známá jsou
však především jeho concertina. Sitt zkomponoval také 100 houslových etud shrnutých
v opusu 32, dle mého názoru jsou však tyto etudy zbytečně dlouhé.

1.4.20 Otakar Ševčík (1852-1934)
Houslové instruktivní dílo významného českého pedagoga Otakara Ševčíka, který
se řadí mezi zakladatele novodobé výukové metody hraní na housle, je využíváno dodnes.
Zahrnuje nejen výuku na elementárním stupni, ale i speciální studie pro levou a pravou
ruku, kterých mohou využít již pokročilí houslisté. Dílo je shrnuto ve 3 cyklech, první
cyklus obsahuje 10 opusů:
Opus 1- Školu houslové techniky, tvoří 4 díly - 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.
Opus 2 - Škola smyčcové techniky, je rozdělena do 6 sešitů. Opus 3 tvoří 40
variací ve snadném slohu a zabývá se opět technikou pravé ruky.
Méně známý Opus 4 nese název Cvičení rozpětí prstů levé ruky a byl dochován
jako manuskript až do roku 1999, kdy byl díky zásluze Jaroslava Foltýna, profesora
Pražské konzervatoře, vydán. Opus 5 se nazývá Průprava k 24 Capricciím Jakoba Donta.
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Op. 6 - Houslovou školu pro začátečníky tvoří 7 dílů. Sedmý opus s názvem Průprava ke
cvičení trylků se skládá ze dvou sešitů, osmý opus se nazývá Výměny poloh a průprava
ke cvičení stupnic. V prvním cyklu zbývá opus 9 - Průprava ke dvojhmatům a poslední
op. 10 – České tance (Holka modrooká, Andulko, mé dítě).
Tento popsaný první cyklus tvoří Ševčíkovo stěžejní dílo, dále tedy již velmi stručně.
Druhý cyklus obsahuje opusy 11 – 15: opus 11 s názvem Škola intonace – bohužel jediný
výtisk v Americe z roku 1922, op. 12 - Dvojhmatová škola, op. 13 Škola arpeggií a
modulací. Následující op. 14 se nazývá Škola akordická a poslední sešit druhého cyklu je
opus 15 - Škola flageoletů a pizzicato. Třetí cyklus můžeme považovat za vrchol
Ševčíkova díla, tvoří ho opusy 16 – 21. Jeden z nich nese název Škola houslového
přednesu na podkladě melodickém.
Protože Ševčíkova houslová škola byla od počátku vydána v několika jazycích,
hrají podle ní žáci mnohých hudebních škol na celém světě a učili se podle ní mnozí velcí
světoví houslisté. K Ševčíkovým žákům patřili mimo jiné slavní čeští houslisté Jan
Kubelík a Jaroslav Kocian.

1.4.21 Carl Flesch (1873-1944)
Carl Flesch byl houslista maďarského původu. V roce 1823 vydal publikaci Die
Kunst des Violin-Spiels (Umění hry na housle), ve které obhajuje úlohu houslisty jakožto
umělce, spíše než virtuóza. Mezi jeho žáky patřila Ida Haendel, Ginette Neveu, Henryk
Szeryng a mnoho dalších. Jeho oblíbeným žákem byl Australan Alma Moodie, který se
proslavil ve dvacátých a třicátých letech, bohužel však neexistuje žádná nahrávka, díky
které bychom se jeho hrou mohli pokochat.
Pro houslisty je jistě užitečná jeho jakási houslová škola Urstudien (Základní
studie), ve které najdeme po teoretickém úvodu různá technická cvičení stupnicového
charakteru.
Zásadní je však publikace Violin Fingering: its Theory and Practice o tvoření prstokladů.
Tento dnes velmi rozšířený svazek vyšel poprvé až v roce 1995 a tvoří jakýsi slovník
prstokladových situací. Je obdivuhodné, kolik příkladů z celé houslové literatury se
podařilo Fleschovi sestavit.
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1.4.22 Zdeněk Gola (1929)
Doposud žijící autor a renomovaný český pedagog Zdeněk Gola působil jako
profesor houslí na konzervatoři v Ostravě a později ve Švédsku, kde působil také jako
orchestrální hráč a koncertní mistr (zde od r. 1980 pořádá Mezinárodní houslové kurzy).
Od roku 1991 působí jako profesor houslí na Ostravské univerzitě. Vytvořil řadu
odborných publikací, ve kterých se věnuje zejména výuce začínajících houslistů, což
dokazují např. 2 díly jeho Houslové školy pro začátečníky (1997), k nimž náleží také
sešity Hra ve skupině: pro troje housle (1996), Souborová hra, troje housle a violoncello.
Dalšími notovými materiály jsou pak 2 díly Šedesáti osmitaktových etud. Z Golových
Základních aspektů houslové techniky v České republice zatím vyšly pouze Polohy a
jejich vzájemné spojování (2000) a Vibrato (1999).

1.4.23 Eva Bublová
Od roku 1972 působí Eva Bublová jako pedagog v Hudební škole hlavního města
Prahy a na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze s hudebním zaměřením. K celoživotním
tématům její pedagogické práce patří především požadavek přirozeného rozvíjení
pohybových dovedností, úsilí o komplexnost hudebního vývoje dítěte, o sepětí nástrojové
praxe a hudební teorie a o soulad emocionální a racionální složky při hře. Z tohoto pohledu
ji tedy lze přirovnat k jakési „české Kato Havas“.
Houslové knížky pro radost profesorky Evy Bublové jsou průlomovou publikací na
českém trhu houslových škol především díky začátkům ve třetí poloze - jsou prvním a
originálním výsledkem moderního přístupu k základní houslové pedagogice. Snahou
knížek mimo jiné je, aby se ruka nefixovala v první poloze, ale již od počátků hry na
housle byl pro dítě přirozený pohyb levé ruky po hmatníku. Houslové knížky mají tři díly,
z nichž třetí obsahuje již koncertní skladbičky s doprovodem klavíru.
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2 VLASTNÍ VÝZKUM
2.1 Cíle výzkumu
Předmětem této mé výzkumné práce je návrh vlastního školního vzdělávacího plánu
(dále ŠVP), který by měl být tzv. ušit na míru základní umělecké škole (dále ZUŠ), jež by
vzdělávala výjimečně nadané žáky připravující se ke studiu na konzervatoři. Taková
instituce v České Republice doposud neexistuje, velmi blízko k ní však dle mého názoru
má Hudební škola hlavního města Prahy sídlící na pražském Žižkově.
Tato škola (s čerstvým názvem Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) má oproti
jiným ZUŠ speciální učební plány, tedy vyšší týdenní hodinové dotace hlavního oboru. Na
jiných ZUŠ žáci obvykle mívají jednu hodinu hlavního oboru týdně, kdežto na Hudební
škole hl. m. Prahy je zcela obvyklé mít hodiny dvě. Kromě toho samozřejmě navštěvují
také skupinovou výuku hudební nauky a sborového zpěvu (případně orchestrální a
komorní hry). Je to škola poměrně prestižní díky působení vyhlášených pedagogů a
vynikající reputaci. Každoročně se tedy musí potýkat s velkým počtem zájemců o studium
a na přijímacích zkouškách vybrat nejlepší adepty, což způsobuje celkovou vyšší úroveň
školy. Navíc do přípravné hudební výchovy přijímá již žáky ve věku 5-6 let a v případě
mimořádného talentu dokonce i žáky mladší. Na jiných ZUŠ se do PHV přijímají žáci
prvních tříd základních škol, to znamená děti sedmi až osmileté, v podstatě tedy o dva roky
starší. Návrh ŠVP v této práci by měl být kompromisem mezi těmito dvěma přístupy, kdy
by dětem přijímaným do PHV bylo 6-7 let.
Vzhledem k výjimečnosti tohoto studijního plánu Hudební školy hl. m. Prahy jsem
se domnívala, že bude výjimečný i oficiální školní vzdělávací plán této instituce.
Překvapivě tomu tak však není, ŠVP je podobně jako na jiných základních uměleckých
školách odvozen z rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT) a to s pouze zanedbatelnými odchylkami. Jistě je
výhodou takto formulovaného ŠVP velká volnost jednotlivých pedagogů perfektně
uzpůsobit výuku potřebám či možnostem konkrétního žáka, dle mého názoru by však
přesnější formulace ŠVP vůbec neměla znamenat omezení tohoto přizpůsobování. Naopak
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se domnívám, že konkrétně uvedená doporučená literatura by byla inspirací nejen pro
pedagogy, ale také pro žáky.
Tvorba učebního plánu přípravné hudební výchovy se samozřejmě odvíjí od věku
začátečníka a souvisejících okolností. Mezi rozhodující aspekty patří dosavadní hudební
zážitky a zkušenosti dítěte, aktivita a zájem rodičů, nadšení a časové možnosti, týdenní
hodinová dotace hlavního oboru a podobně. Budu vycházet z předpokladu reálné ideální
situace, tedy žákova talentu, dobrého hudebního sluchu, vnitřní motivace dítěte a alespoň
téměř každodenní domácí přípravy.
V učebních plánech základních uměleckých škol se liší také celkový rozsah
individuální výuky nástroje v PHV – na některých školách dítě začíná hrát na nástroj ihned
s nástupem do studia, na jiných školách se však například první pololetí dítě účastní pouze
skupinové výuky teoretické hudební nauky či sborového zpěvu (případně obojího) a
individuální výuka začíná až ve druhém pololetí PHV. Přípravná hudební výchova by pro
dítě měla být především motivací pro další hudební rozvoj.
V případě speciální základní umělecké školy, která by vzdělávala především
výjimečně nadané děti, by myslím měl být školní vzdělávací plán podrobněji určen a
rozpracován, čímž se dostáváme k následujícímu vlastnímu návrhu.

2.2 Vlastní návrh ŠVP potenciální ZUŠ vzdělávající výjimečně
nadané žáky
2.2.1 Přípravná hudební výchova (6-7 let)
Každý pedagog na základní umělecké škole má možnost dle svého uvážení
zorganizovat individuální, či skupinovou výuku. Většina pedagogů instrumentálních oborů
volí výuku individuální, v některých případech však může také skupinová instrumentální
výuka přinášet své četné výhody. Tímto výjimečným případem mám na mysli první
pololetí přípravné hudební výchovy, kdy se děti doslova seznamují s novým oborem –
začínají se učit noty a základní hudební názvosloví, učí se popisovat části houslí a chápat
zásadní pojmy jako je rytmus, výška a síla tónu, délkové hodnoty not a podobně. Čistě
teoretický základ by děti měly získat v předmětu hudební nauka. V této skupinové výuce,
kterou již povede učitel hlavního oboru, by následně měly mít možnost uplatnit nabyté
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vědomosti v praxi. Oproti skupině v předmětu hudební nauka, která se velikostí často blíží
obvyklé třídě na základní škole, by se zde jednalo o malou skupinku dětí, řekněme tří až
pěti. Tato úzká skupinka by umožňovala nejen lepší komunikaci učitele s dítětem, ale také
prostor pro vyjádření žáka a jeho intenzivnější hudební rozvoj.
Během prvního pololetí PHV by se tedy děti dle mého názoru měly naučit popsat
svůj nástroj a ukázat jeho správné držení, pojmenovat a zabrnkat jednotlivé struny
(případně i základní prstoklad v první či třetí poloze), porozumět pojmům notová osnova,
takt a houslový klíč, znát základní délkové hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová,
příp. osminová), dále rozumět pojmům stupnice, melodie, repetice, interval, pizzicato,
případně dynamika a intonace.
Ve druhém pololetí PHV by se děti následně měly naučit brnkat jednoduché lidové
písničky a různá cvičení, zvlášť potom trénovat držení smyčce a hraní prázdných strun.
Přitom by měly uplatnit své vědomosti o délkových hodnotách not a propojit je se
správným rozdělením smyku (celou notu zahrát celým smyčcem, půlovou notu polovinou
smyčce apod.). Na postupových zkouškách do prvního ročníku by žáci dle mého názoru
měli být schopni zahrát následující:

-

stupnice + akord v rozsahu 1-2 oktáv v jedné poloze (první či třetí)

-

jednoduché lidové písně na všech strunách

-

H. E. Kayser - prvních 11 etud z opusu 32

-

E. Bublová – Houslová knížka pro radost 1

E. Bublová – Houslová knížka pro radost 1 – píseň Já jsem děvče okaté z 2. kapitoly
Píseň na motiv textu Josefa Václava Sládka dítě samozřejmě nejprve musí umět
zazpívat. Zpíváme společně s ním, text písně je následující:

„Já jsem děvče okaté, šatečky mám strakaté,
vypadám v nich celičká, jak ta lesní pěnička“
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Příklad č. 1 – E. Bublová: Já jsem děvče okaté (Houslová knížka pro radost 1)

Po zapamatování textu hraje žák na prázdných strunách v rytmu písně se správným
rozdělením smyku, přitom stále zpíváme. V následujícím kroku, tentokrát bez zpěvu,
natrénujeme prstoklad levé ruky - bez rytmu, noty propojíme řetízkem. Dbáme přitom na
plnost tónu a plynulost tahu. Teprve po zvládnutí těchto dílčích nácviků dovolíme dítěti
zahrát píseň v originálním znění.

H. E. Kayser – etuda č. 11, op. 32
V této krátké etudě se dítě seznamuje s třídobým metrem a rozdělením smyku na
třetiny místo čtvrtin, kterým se většinou v počátcích dává přednost. Dalším novým prvkem
bude zřejmě mollový prstoklad. Nejprve tedy opět řetízkem a plným tónem natrénujeme
prstoklad levé ruky. Dalším krokem bude způsob, ve kterém si představíme repetice
v každé polovině taktu – budeme tedy několikrát dokola opakovat tóny g-a-b v originálním
legatu. Až bude bez problému první polovina taktu, učiníme totéž s tóny a-b-c. Nemusíme
se bát použít křídu k vyznačení třetin smyčce. Jakmile si žák rozdělení smyku osvojí,
křídové značky snadno smažeme. Teprve ve chvíli, kdy je zahrání každé legatové skupinky
zvlášť snadným úkolem, rozšíříme repetice na celý takt. Pokud to žák zvládá bez
problému, nebude mu již činit potíže ani přednesení této čtyřtaktové etudy vcelku.
Následuje stejný postup na další struně. V originálním zápise vypadá etuda mnohem delší
– je rozdělena na 4 úseky, z nichž každý je o kvintu výš, tedy stejným prstokladem na
vyšší struně. Toto opisování však Kayser obhajuje rozmanitým doprovodem druhých
houslí.
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Příklad č. 2 – H. E. Kayser: Etuda č. 11, op. 32

2.2.2 1. ročník 1. stupně (7-8 let)
Na počátku prvního ročníku by již mělo být patrné, jakým způsobem asi bude
probíhat další hudební rozvoj dítěte a jak rychle se dítě učí. Tato zjištění by měla být
učiteli východiskem pro vytvoření konkrétních cílů, kterých se společně se žákem budou
v následujícím pololetí snažit docílit. Je však důležité, aby tyto cíle byly v první řadě
reálné a samozřejmě také adaptabilní.
Během prvního ročníku by si žáci měli osvojit již všechny zcela základní pojmy
hudební teorie. Kromě zmíněných již u PHV sem nepochybně patří předznamenání
(křížek, béčko, i je zvládnout vyjmenovat), staccato, legato, triola, etuda, fráze, bleskový
smyk, řetízek (způsob smyku), intervaly do oktávy (vědět že prázdné struny jsou
v intervalu kvinty apod.), tříčtvrťový a čtyřčtvrťový takt, šestnáctinové noty, tečkovaný
rytmus a podobně. Zároveň by žáci měli být schopni uvedené pojmy zapsat do not, pokud
je to možné.
Žáci by již také měli zvládnout plynulou výměnu z první polohy do třetí a mírně se
tedy v obou těchto polohách orientovat.
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Dále uvádím doporučený rozsah látky, který by měl žák prvního ročníku speciální
ZUŠ zvládnout:

-

příprava na ladění houslí: žák hraje vyrovnané souzvuky prázdných strun plným
tónem, uvědomuje si, na kterou stranu musí otáčet šroubek pro doladění struny
výš/ níž

-

stupnice v rozsahu 2 oktáv s výměnou z první polohy do 3. (případně páté) a zpět,
v legatu po čtyřech a případně i po sedmi (s prodlouženou první notou), ke stupnici
odpovídající akord v legatu po třech

-

E. Bublová – výběr z 2. a 3. Houslové knížky (spíše v prvním pololetí)

-

H. E. Kayser první díl opusu 32 (výběr z prvních 67 etud)

-

cca prvních 5 etud z prvního sešitu F. Wohlfahrta op. 45 (nemusí být zpaměti)

-

F. Wohlfahrt op. 74 – první 2 etudy

-

H. Sitt op. 32 – první dvě etudy, dle mého názoru jsou však zbytečně dlouhé

-

B. Campagnoli – Houslová škola op. 21 – alespoň prvních 33 etud

B. Campagnoli – Houslová škola op. 21, č. 28
V této etudě je novinkou prstoklad s prvním prstem u pražce. Podobně jako u
předchozích příkladů bude prvním krokem způsob zvaný řetízek. Ve druhém kroku žák
zahraje etudu ve dvojnásobných hodnotách, kdy si odmyslí legato – bude tedy hrát
převážně čtvrťové noty, z nichž každé věnuje polovinu smyčce. Následně si pouze
informativně zahraje etudu v originále, aby lépe pochopil další způsoby. Nyní přichází na
řadu rytmy. Místo skupinek čtyř osminových not pod legatem vytvoříme tento rytmus:
první nota ve skupince bude na jednu a půl doby (čtvrťová s tečkou), další zůstanou
osminové a v této podobě se pokusíme zrychlit tempo (počítáme na dvě). Přitom střídáme
uvedený rytmus a k němu obrácený, ve kterém bude čtvrťová s tečkou poslední notou ve
skupince.
Ve finální podobě této etudy budeme dodržovat následující požadavky: vzorné
rozdělení smyku (osminové notě odpovídá čtvrtina smyčce), důsledná dynamika –
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maximální rozdíl mezi forte a piano, ve druhé repetici velký kontrast mezi legatem a
staccatem.

Příklad č. 3 - B. Campagnoli: Houslová škola op. 21, č. 28

F. Wohlfahrt – Etuda op. 45, č. 4 (či op. 20, č. 3 – stejný princip)
Je třeba hledat způsoby, jak lze zpočátku co nejvíce zjednodušit zápis skladby.
V případě této Wohlfahrtovy čtvrté etudy máme buď možnost šestnáctinové noty vázat
legatem, aby každá doba vycházela smykem od žabky, nebo sjednotit zápis hodnotami not,
tzn. všechny osminové noty rozdělit na dvě šestnáctinové. A nyní můžeme uplatnit způsob
popsaný u předchozí uvedené etudy Bartolomea Campagnoliho. Kromě tohoto rytmu 1+3 a
3+1, bych doporučila další rytmické obměny či způsoby – např. zahrát si etudu legato ve
skupinkách po třech. Ve finální podobě bychom v pomalejším tempu měli zprvu dbát na
rozdělení smyku podobně, jako by byla etuda napsaná například ve čtyřnásobném tempu
(tedy vždy půlová nota a dvě čtvrťové). S průběžným procvičováním by se mělo
zrychlovat tempo. Ve výsledku rozhodně nebudeme potřebovat celý smyčec, ale budeme
hrát spíše kolem středu.
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U této etudy by si již dítě mělo uvědomovat základní výstavbu kompozice, tedy že
32 taktů etudy můžeme rozdělit na logická osmitaktí, čímž objevíme frázi. A s frází
samozřejmě souvisí pojmy gradace a následný dynamický pokles. Dítě by se mělo naučit
vycítit změny v délce smyku ekvivalentní změnám dynamiky.

Příklad č. 4 - F. Wohlfahrt: Etuda op. 45, č. 4 - úryvek

2.2.3 2. ročník 1. stupně (8 let)
Ve druhém ročníku by měl žák bez problému zvládat výměny mezi první, třetí a
pátou polohou a pomalu začít vibrovat. Dle mého názoru by měl přibližně zvládnout
technickou náročnost následujících požadavků a výběru následující literatury:

-

žák by si měl umět naladit housle

-

stupnice + akord (dur i moll) do 5. polohy, příprava na dvojhmaty

-

H. E. Kayser op. 32 – minimálně do etudy č. 101, ideálně však výběr z celého
druhého dílu (do etudy č. 130)

-

F. Wohlfahrt op. 45, cca do etudy č. 20

-

F. Wohlfahrt op. 74 do etudy č. 10

-

(H. Sitt op. 32 – do etudy č. 6)

-

B. Campagnoli – Houslová škola – cca prvních 50 etud

31

F. Wohlfahrt – Etuda op. 45, č. 16
V této etudě se žák seznámí s chromatickými postupy – posuny prstů během legata.
Doporučila bych podobný způsob nácviku, jako u předchozích etud: nejdříve pomalý
řetízek a po seznámení se s notami zahrát každou notu na zvláštní smyk. Postupně přidat
způsob legata po dvou a po třech notách, dále opět pouze informativní originál. Dostatečný
trénink následných rytmických obměn (3+3, 2+4 a obráceně) by měl upevnit jistotu levé
ruky.
Tato etuda je skvělým tréninkem pro plynulost legata a s ním související dynamiky,
možná poprvé by se zde žák měl pokusit vytvořit crescendo smykem dolů a naopak
diminuendo smykem dolů, od špičky, jak vyžaduje fráze. Opět je dobré si zde uvědomit
úlohu osmitaktí, které tvoří jeden celek, a má vlastní logickou dynamickou výstavbu.

Příklad č. 5 - F. Wohlfahrt: Etuda op. 45, č. 16
B. Campagnoli – Houslová škola op. 21, č. 65
Smysl této etudy je „rozhýbat“ prsty. Měla by rozhodně být spíše v rychlejším
tempu. Při nácviku doporučuji nejprve opět již zmíněné předchozí způsoby – řetízek a
rytmické obměny. Rytmy zde však budou mít podstatnější úlohu a proto můžeme vymyslet
mnohé další kombinace – kromě uvedených 1+3 a 3+1 (a týchž obrácených) můžeme
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zapojit ještě např. ostrý tečkovaný rytmus. Pro trénink synchronizace pravé a levé ruky
můžeme přidat také tento způsob: ze skupinek čtyř dvaatřicetinových not vytvoříme
skupinky triolové a to zdvojením buď všech lichých not (tedy každé první a třetí ve
skupince), nebo naopak všech sudých (každé druhé a čtvrté noty ve skupince). Budeme
hrát detaché a postupně zrychlovat tempo. Je to výborný cvičný způsob pro zlepšení jistoty
levé ruky a také zdokonalení přesné synchronizace smyčce s „klapáním“ prstů.

Příklad č. 6 - B. Campagnoli: Houslová škola op. 21, č. 65

2.2.4 3. ročník 1. stupně (9 let)
Ve třetím ročníku by již žák měl být schopen vibrovat dlouhé tóny v průběhu
skladby a plynule ovládat i náročnější výměny poloh. Pro zajímavost přikládám očekávané
výstupy žáka tohoto ročníku dle rámcového vzdělávacího programu (ke stažení na webových
stránkách MŠMT) a také učební osnovu tohoto ročníku na Hudební škole hl. m. Prahy:
Žák:

 využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, držení nástroje,
koordinace pohybu pravé a levé ruky), používá základní technické prvky hry
(ovládání celého smyčce i jeho částí) a tvoří kvalitní tón
 ovládá prsty v základních prstokladech ve výchozí poloze daného nástroje –
v kombinacích na více strunách
 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
 vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými
prostředky
 podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
 uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
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Učební osnova 3. ročníku vyučovaného předmětu Hra na housle – výňatek ze ŠVP
Hudební školy hl. m. Prahy:
Žák





rozlišuje dur a moll prstoklad
orientuje se ve hře détaché, legato, staccato
ovládá hru drobných etud
zvládá hru s dalším nástrojem

Vlastní návrh doporučené literatury žáka 3. ročníku 1. stupně:

-

stupnice v rozsahu tří oktáv + akord (dur, moll, příp. sextakordy)

-

jednoduché dvojhmaty způsobem spodní tón, vrchní tón a následně dvojzvuk

-

třetí díl Kayserova op. 32 (až na výjimky, které jsou spíše do 4. ročníku – čísla 169, 176,
186, 212 apod.), také začátek op. 20

-

celý první díl (30 etud) Wohlfahrta op. 45, cca prvních 10 etud druhého sešitu

-

F. Wohlfahrt op. 74 – do etudy č. 17

-

(H. Sitt op. 32 do etudy č. 11)

-

B. Campagnoli – Houslová škola op. 21, do etudy č. 59

-

J. F. Mazas – 1. díl opusu 36, např. etudy 6, 7

-

R. Kreutzer – 40 Etud či capriccií – úvodní jednodušší etudy

-

J. Dont – 20 cvičení op. 38 s doprovodem druhých houslí (první tři)

F. Wohlfahrt – Etuda op. 45, č. 42
Tato krásná melodická etuda je ideálním tréninkem na plynulé legatové přechody
ze struny na strunu. Při hraní této etudy by měl žák přemýšlet, v jakém případě je třeba při
přechodu ze struny na strunu zapojit celou pravou paži a v jakém stačí „sáhnout“ pro tón
na vedlejší strunu pouze pohybem od zápěstí. Tento druhý případ se právě vyskytuje hned
ve druhém a třetím taktu Wohlfahrtovy 42. etudy, kde si prsty pravé ruky jen elegantně a
plynule sáhnou pro tón c2 na vedlejší strunu a, ale zbytek paže zůstává v poloze d struny.
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Příklad č. 7 - F. Wohlfahrt: Etuda op. 45, č. 42

R. Kreutzer – Etuda č. 9 (40 Etudes or Caprices)
Kreutzerova devátá etuda je na podobném principu jako Campagnoliho etuda č. 65 z
Houslové školy op. 21, uvedena u předchozího ročníku. Kreuzerova etuda je však
náročnější a to především svým rozsahem. Campagnoliho etuda je všehovšudy
čtyřřádková, kdežto zmíněná Kreutzerova se rozpíná dokonce na dvě a půl strany.
V případě zadání této etudy žákovi je tedy zřejmě jejím hlavním účelem trénink žákovy
výdrže. Pokud chceme dodržet originální zápis legata přes dva takty, je nevyhnutelně nutné
hrát etudu ve velmi svižném tempu. V každém taktu se však třikrát opakuje naprosto stejná
skupinka tónů bez nutnosti změny polohy či přechodu na jinou strunu, etuda tedy není tak
náročná, jak se zdá být na první pohled.
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Příklad č. 8 - R. Kreutzer: Etuda č. 9

2.2.5 4. ročník 1. stupně (10 let)
Dle mého názoru by měl repertoár výjimečně nadaného žáka čtvrtého ročníku
prvního cyklu ZUŠ odpovídat obsahu těchto požadavků a uvedené literatury:

-

tříoktávové dur i moll stupnice + akordy (dur, moll, sextakord a
kvartsextakord), k nim již dvojhmatové stupnice nejjednodušším způsobem
(nemusí být celá stupnice, stačí část; ale již „ochutnávku“ od tercií, sext i
oktáv)

-

některé náročnější etudy 3. sešitu H. E. Kaysera op. 32, op. 20

-

F. Wohlfahrt op. 45 – výběr jednodušších etud z celého druhého sešitu

-

F. Wohlfahrt op. 74 - celý

-

(H. Sitt op. 32 – prvních 15 etud)

-

B. Campagnoli – Houslová škola op. 21 – celý první díl

-

J. F. Mazas 1. díl opusu 36, spíše snazší etudy

-

R. Kreutzer - 40 Etud či capriccií – cca do čísla 10

-

J. Dont – 24 cvičení op. 37 – první 2

-

J. Dont – 20 cvičení op. 38 s doprovodem druhých houslí – výběr snazších
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V deseti letech by se již dítě mělo snažit o plynulé vibrato, které přechází z prstu na
prst. Právě především z toho důvodu jsem vybrala Mazasovu etudu č. 7, která svou
melodičností k tomuto snažení přímo vyzývá.

Příklad č. 9 - J. F. Mazas: Etuda č. 7

2.2.6 5. ročník 1. stupně (11 let)
Sic je to dlouhodobý a individuální proces, ale nejpozději v tomto věku by si dítě
mělo začít vytvářet vlastní představu o cílové podobě skladby, kterou bude moci následně
zdokonalovat. Tuto představu si může vytvořit pouze na základě rozvíjení svého vnitřního
sluchu a schopnosti slyšet sama sebe při hře. „Představivost je skutečným a ničím
nezastupitelným motorem růstu techniky, proto musí být velmi přesná a často ještě
zesílená hudební emocionalitou, případně též podpořena asociacemi.“ (Pazdera 2008,
s. 10) Neměli bychom předpokládat, že dobrý sluch je u muzikálního dítěte samozřejmostí,
protože dokonce i absolutní sluch potřebuje neustálý dohled a sebekontrolu, aby se mohl
nadále vyvíjet.
Do této chvíle jsme počítali s intenzívním zapojením rodičů do hudebního rozvoje
jejich dítěte – pravidelnou aktivní účastí v hodinách i při domácím cvičení. Nyní by se žák
měl začít osamostatňovat a to zejména v plánování domácího cvičení. Je důležité si vždy
na začátku cvičení stanovit reálné cíle, kterých chceme během např. několika hodin cvičení
dosáhnout. Velmi neefektivní je dle mého názoru postoj některých rodičů, kdy kladou
podmínku „odehraného“ času.
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-

tříoktávové

stupnice

rozmanitých

předznamenání

+

akord

(sled

rozložených skordů: moll, dur, moll sextakord, dur kvartsextakord, popř.
moll kvartsextakord, tento sled v celku např. v legatu po třech)
-

B. Campagnoli - 2. díl Houslové školy op. 21 – snazší etudy

-

F. Wohlfahrt – 2. díl op. 45

-

(H. Sitt – celý op. 32)

-

R. Kreutzer - 40 Etud či capriccií, přibližně do čísla 12

-

F. Fiorillo – 36 Capriccií – výběr snazších

-

J. F. Mazas - již celý první díl opusu 36

-

J. Dont – 24 cvičení op. 37 – cca prvních 6

-

J. Dont – 20 cvičení op. 38 s doprovodem druhých houslí

F. Fiorillo – 36 Capriccií, č. 28
Skvělou prevencí proti nadměrnému tlačení prstů na struny, nebo také lékem
v případě, že k tomuto nežádoucímu stavu dojde, je etuda č. 28 Federiga Fiorilla. Naopak
ideálním stavem je docílení lehkosti ťukání prstů na struny, která nám usnadní nejen
zdokonalování intonace. V této etudě je demonstrativním příkladem opakování tónů (např.
tón d1 čtvrtým prstem na začátku 1. a 2. taktu), kdy je žádoucí docílit stejné výšky tónu při
jeho každém dalším zaznění. Tuto etudu jako příklad ve své knize uvádí i doc. Pazdera
v kapitole Úkony obohacující kulturu činnosti prstů levé ruky (strana 251).
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Příklad č. 10 - F.Fiorillo: 36 Capriccií, č. 28

2.2.7 6. ročník 1. stupně (12 let)

-

stupnice + akord stejným způsobem jako je uvedeno u předchozího
ročníku, popř. navíc zmenšený a dominantní septakord

-

P. Rode – 12 Etud – výběr snazších

-

J. F. Mazas – 2. díl opusu 36 – Etudes brillantes – snazší etudy

-

B. Campagnoli - 2. díl Houslové školy op. 21

-

R. Kreutzer - 40 Etud či capriccií

-

J. Dont – 24 cvičení op. 37 – přibližně prvních 12

-

J. Dont – 20 cvičení op. 38 s doprovodem druhých houslí

-

F. Fiorillo – 36 Capriccií
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2.2.8 7. ročník 1. stupně (13 let)
Stejně jako u 3. ročníku 1. stupně přikládám očekávané výstupy žáka podle
rámcového vzdělávacího programu a učební osnovu tohoto ročníku na Hudební škole hl.
m. Prahy:
Žák:

 využívá při hře všechny možnosti barevného a dynamického odstínění kvalitního tónu
a obtížnější způsoby smyku
 využívá plynulé výměny do vyšších poloh, zvládá základní dvojhmaty
 orientuje se v zápise interpretovaných skladeb, rozeznává jejich základní členění,
tóninové vztahy a stavbu melodie
 pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových
prostředků hudby různých stylových období a žánrů
 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
 zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
 uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních
Učební osnova 7. ročníku vyučovaného předmětu Hra na housle (výňatek ze ŠVP
Hudební školy hl. m. Prahy):
Žák




zahraje stupnice a rozložené akordy přes tři oktávy
dbá na tónovou, intonační i rytmickou sebekontrolu
samostatně studuje drobnější skladbu a dokáže do ní vložit vlastní projev

Vlastní návrh doporučené literatury žáka 7. ročníku 1. stupně:
-

tříoktávové stupnice + akord, dvojhmatové stupnice (tercie, sexty, oktávy)
v rozsahu dvou oktáv, např. „řetízkem“

-

J. F. Mazas – 2. díl opusu 36 – Etudes brillantes

-

B. Campagnoli – 2. díl houslové školy op. 21

-

P. Rode – 12 Etud

-

J. Dont – 24 cvičení op. 37

-

R. Kreutzer – 40 Etud či capriccií

-

D. Alard - 24 etud a capricií op. 41 – výběr jednodušších etud
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2.2.9 1. ročník 2. stupně (14 let)
Na začátku školního roku 1. ročníku 2. cyklu je již načase pečlivě vytvořit plán na
následující celý rok a půl, který vyvrcholí přijímacími zkouškami na konzervatoř. Je jistě
výhodnější repertoár alespoň technicky zvládnout již během tohoto ročníku a v prvním
pololetí 2. ročníku ho dále zdokonalovat výrazově - v technicky náročných oblastech se
smysluplným cvičením pouze ujišťovat.

-

tříoktávové, (případně čtyřoktávové) stupnice s vyšším počtem posuvek v
předznamenání a akordy v různých způsobech smyků a v rychlejším tempu

-

dvojhmatové stupnice (tercie, sexty, oktávy) v plynulém legatu po dvou či po
třech, v rozsahu svou oktáv

-

Fiorillo – 36 capricen – č. 1

-

P. Rode – 12 Etud

-

R. Kreutzer – 40 Etud či capriccií

-

B. Campagnoli – 3. díl houslové školy op. 21

-

B. Campagnoli – 30 preludií – výběr sznazších

-

D. Alard - 24 etud a capricií op. 41 – 1. sešit

-

J. Dont – 24 cvičení op. 37 - náročnější

R. Kreutzer – etuda č. 30 (40 Etud či capriccií)
Tuto Kreutzerovu etudu také uvádí jako příklad docent Pazdera ve své knize
Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry a to konkrétně v kapitole Základní směrování
levé ruky ke hře (strana 114). V souvislosti s touto etudou zmiňuje důležitost měkkosti a
pružnosti prstů, zejména prvního. Poloha levé ruky by na začátku této etudy měla být spíše
ve druhé poloze, kdy je ukazovák otevřený jako v „podhmatu“ a tím pádem přirozeně
měkký. V tomto případě je i provedení etudy snazší, než při opačném přístupu, kdy hráč
sevře ukazovák na tónu f2, následně ruku zvedne a ostatní prsty klade z výšky (přičemž
nutně musí vyklenout zápěstí směrem ven, což způsobí zvýšenou námahu a napětí v ruce).
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Příklad č. 11 - R. Kreutzer: etuda č. 30 (40 Etud či capriccií)

2.2.10 2. ročník 2. stupně (15 let)

-

stupnice + akord stejným způsobem, jako je uvedeno u 1. r. 2. st., tedy kompletní
akordovou sestavu, ideálně vázaně po devíti

-

B. Campagnoli – vybrané snazší etudy ze 3. dílu houslové školy

-

B. Campagnoli – 30 preludií

-

F. Fiorillo – 36 capriccií

-

R. Kreutzer – 40 Etud a capriccií

-

P. Rode – náročnější Etudy, či jednodušší Capriccia

-

D. Alard - 24 etud a capricií op. 41 – 1. sešit

-

pro nejzdatnější hráče např. také snazší výběr z op. 18 H. Wieniawského
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P. Rode: Capriccio č. 2
V polovině druhého ročníku druhého cyklu se dostáváme k našemu cíli,
přijímacím zkouškám na konzervatoř. Jednou z etud připravených na tyto zkoušky by
mohlo být Rodeho Capriccio č. 2.
Zkušenějšímu hráči bude na první pohled jasné, že se jedná v podstatě o
dvojhmatovou etudu. Přestože ve výsledku nezní žádné dvojzvuky, levá ruka je hmatá
téměř celou dobu. Znamená to, že bychom tuto etudu měli nacvičovat podobně jako např.
dvojhmatové stupnice, tedy tímto způsobem: samotný spodní tón dvojhmatu, následně
vrchní a nakonec dohromady – pomalu, plným tónem a se stoprocentní soustředěnou
kontrolou intonace. Další způsob by mohl být dvojhmatový řetízek. Teprve po dosažení
intonační jistoty v těchto způsobech zapojíme cvičení na rytmy.

Příklad č.12 – P. Rode: Capriccio č. 2

2.2.11 Přijímací zkoušky na konzervatoř
Zásadním kritériem pro vyhodnocení efektivity tohoto školního vzdělávacího plánu
je otázka, zda obsah literatury uvedené v posledním ročníku ZUŠ, kdy žák vykonává
přijímací zkoušky na konzervatoř (v tomto ŠVP tedy 2. ročník 2. cyklu) technickou
náročností odpovídá zkušební látce speciální talentové zkoušky přijímacího řízení na
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konzervatoř. Pro posouzení a porovnání uvádím tyto požadavky různých konzervatoří
v České republice, konkrétně tedy na Pražské konzervatoři, Konzervatoři Brno,
Konzervatoři v Teplicích a pro zajímavost také Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Hra
zpaměti je podmínkou v prvních třech uvedených případech.
Pražská konzervatoř


1 jednoduchá stupnice s rozloženými akordy v rozsahu 3 oktáv a 1 stupnice v terciích,
sextách a oktávách v rozsahu 2 oktáv



3 kontrastní etudy nebo capriccia různé technické problematiky
výběr etud: F. Mazas R. Kreutzer J. Dont Ch. Dancla B. Campagnoli F. Fiorillo P. Rode



první věta (nebo 2. a 3. věta) koncertu typu:
J. B. Viotti: Koncert č. 23, G-dur
P. Rode: Koncert č. 6, B-dur
R. Kreutzer: Koncert č. 13, D-dur
Ch. de Bériot: Koncert č. 9, a-moll



je možno hrát skladbu podobné obsahové i technické závažnosti. Barokní koncerty typu
Bacha, Vivaldiho jsou nepostačující



vyspělejší uchazeči mohou ke zkoušce zvolit obtížnější materiál stejného rozsahu

Konzervatoř Brno


dvě durové a dvě mollové stupnice v rozsahu tří oktáv a příslušné kvintakordy



dvě etudy s rozdílnou problematikou - výběr z etud F.Mazase op. 36 a R.Kreutzera - 42
etud



první věta nebo druhá a třetí věta z koncertu např.:
I.B.Viotti: Koncert č. 22, č. 23
P. Rode: Koncert č. 6, č. 7, č. 8
R. Kreutzer: Koncert č. 13, č. 19
Ch. de Bériot: Koncert č. 9



případně jinou skladbu stejné technické a výrazové náročnosti
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Konzervatoř Teplice


stupnice durové a mollové s rozloženými kvintakordy v rozsahu tří oktáv v mírném tempu
legato, detaché, martelé a spiccato



dvě dvojhmatové stupnice (dur a moll) v rozsahu dvou oktáv v terciích, sextách a oktávách
(možno cvičným způsobem)



tři etudy, nejlépe z Mazase, op. 36, I (např. č. 6, 8, 10), dále z Donta op. 37 nebo z Micky
(Polohové etudy) tak, aby měly ráz technický a ráz výrazový



pokročilejší kandidáti si mohou ke zkoušce zvolit pět etud obtížnějších (např. Kreutzer,
Campagonoli, Alard apod.)



přednesová skladba (nejméně dvoustránková), např. jedna věta koncertu typu Rode, Viotti,
Kreutzer apod.
Konzervatoř Jaroslava Ježka



dvě až tři ukázky své hry (způsob i styl, který Vás nejlépe vystihuje)



jednoduchá improvizace (např. jazzová, barokní, na lidové písně)



stupnice (3 oktávy) + akordy, jedna až dvě etudy (Mazas, Kreutzer)



přednesová skladba z oblasti vážné hudby
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2.2.12 Další instruktivní literatura
Na závěr uvedu díla, která nejsou zahrnuta v mém návrhu ŠVP, neboť technickou
náročností odpovídají spíše úrovni konzervatoře. Patří sem:

D. Alard - 24 etud a capricií op. 41 – 2. sešit
D. Alard - 10 charakteristických etud op. 18
D. Alard - 10 uměleckých etud op. 19
H. Wieniawski - Moderní školu sólové hry na housle op. 10
H. Wieniawski - Etudy – Capriccia op. 18 s doprovodem druhých houslí
N. Paganini – 24 Capriccií
J. Dont – Etuden und Capricen op. 35
R. Kreutzer – Etudy a capriccia op. 35
Ch. de Beriot – 60 Koncertních etud op. 123
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3 ZÁVĚR
Cílem mé práce bylo vytvoření dokumentu obsahujícího základní přehled
houslové instruktivní literatury se zaměřením na etudy. Sestavila jsem přehledný
chronologický soupis nejvýznamnějších skladatelů houslových etud a jejich stěžejních děl.
V druhé, vlastní výzkumné části práce, jsem se na základě vytvořeného přehledu
literatury dále zaměřila na návrh vlastního školního vzdělávacího plánu speciální základní
umělecké školy, která by vzdělávala převážně velmi nadané děti. Tento plán měl
obsáhnout popis hudebního vývoje dítěte od počátku jeho hry na housle, to znamená jeho
přibližně šesti-sedmi let, do přijímacích zkoušek na konzervatoř.
Kritériem pro vyhodnocení efektivity mého návrhu ŠVP je posouzení, zda obsah
literatury uvedené v posledním ročníku ZUŠ, kdy žák vykonává přijímací zkoušky na
konzervatoř, technickou náročností odpovídá zkušební látce speciální talentové zkoušky
přijímacího řízení na konzervatoř. Pro porovnání jsem uvedla požadavky různých
konzervatoří v České republice. Vyhodnocení je ve výsledku pozitivní, neboť obsah
doporučené literatury ve 2. ročníku 2. cyklu této speciální ZUŠ odpovídá obsahu
přijímacích zkoušek na konzervatoř.
Věřím, že výsledek mé práce bude přínosný nejen pro ostatní pedagogy
základních uměleckých škol, ale také uchazeče o studium na konzervatoři nebo kohokoliv,
kdo by se chtěl více zabývat houslovou instruktivní literaturou.
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