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Příloha 1: Vliv sborového zpěvu na rozvoj osobnosti dítěte, studie Dítě 

a umění} 

Tato příloha je vzhledem ke svému rozsahu dělena do kapitol. 

1  Vliv sborového zpěvu na rozvoj osobnosti dítěte, studie Dítě a umění 

Studie Dítě a umění se zabývá vlivem vybraných uměleckých aktivit na utváření 

osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Studie je výsledkem výzkumného projektu 

sociologického typu, který exaktními metodami zkoumal vybrané dětské umělecké kolektivní 

aktivity, tedy takové, které nepodporují soutěţivost jednotlivých dětí. Vybrány byly dětské 

divadelní kolektivy, skupiny scénického tance, výtvarné krouţky, dětské folklorní soubory 

a dětské pěvecké sbory. Nejednalo se pouze o špičkové soubory, ale o dětské kolektivy všech 

úrovní. Ukázalo se, ţe nestálost dětských kolektivů je poměrně veliká. Nejvíce stabilní jsou 

kolektivy při základních školách, nejméně soubory na základních uměleckých školách. 

Důleţité je, ţe tyto skupiny byly dlouhodobě sledovány a srovnávány s dětmi, které ţádný 

krouţek tohoto typu nenavštěvují. V publikaci jsou předloţeny výsledky tohoto výzkumu. 

1.1  Charakteristika výzkumu 

Výzkum byl pětiletý a zúčastnilo se ho celkem 2500 dětí z celé České republiky. 

Z kaţdého oboru 300 aţ 400 dětí. 2200 dětí tvořilo tzv. základní vzorek, tedy ty děti, které 

jsou v nějakém uměleckém souboru a zbylé tři stovky dětí byly tzv. kontrolní vzorek, tedy 

děti bez uměleckého zaměření. Ve všech vybraných oblastech převládaly dívky. Výzkumy 

byly prováděny většinou formou dotazníku. Prováděl je a analyzoval tým odborníků 

na jednotlivé obory, pedagogové, sociologové a psycholog. Pro šetření tvořivého myšlení dětí 

byly sestaveny originální slovní testy, které dosud nebyly jako metoda pouţity. Taktéţ byly 



 

vytvořeny tzv. dokreslovací testy. V posledním tématu výzkumu byl pouţit dotazník 

v kombinaci s testem. 

1.2  Cíle studie 

Studie měla za cíl zkoumat tyto čtyři oblasti:  

1. životní styl dětí s předpokladem, ţe u dětí z uměleckých krouţků bude převaţovat 

aktivní způsob ţivota nad pasivním, 

2. stupeň socializace, jak jsou děti schopné empatie, senzitivity pro potřeby druhého 

atd., 

3. kreativita, konkrétně tvořivé myšlení, 

4. vztah k umění a kultuře. 

1.2.1  Životní styl 

Výzkum potvrdil některá očekávání, pokud jde o vliv uměleckých aktivit na osobnost 

dítěte: v této oblasti funguje mezigenerační předávání zájmu o jistý druh umění z rodičů 

na děti. Hlavní motivací pro děti je přitaţlivost samotné aktivity. Ţivot v souboru, tj. 

kolektivu, má dobrý vliv na sociální chování dítěte. Srovnání s kontrolním vzorkem ukázalo, 

ţe děti ze základního vzorku častěji navštěvují knihovnu, účastní se kulturních akcí a rodiny 

těchto dětí méně propadají konzumu. 

1.2.2   Socializace 

Je obecně známo, ţe dítě, které pozná více kolektivů a sociálních skupin, zná 

rozmanitější modely a vzory chování, které si s sebou nese do ţivota. Je nepochybné, ţe právě 

krouţky a soubory zaměřené na umělecké zájmové aktivity jsou sociální skupinou, do níţ dítě 

můţe vrůstat. 

 Tato část výzkumu byla opřena o tzv. klíčové kompetence obsaţené v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní školy. Srovnáním skupin základního a kontrolního 

vzorku se ukázalo, ţe z hlediska klíčových kompetencí existují mezi těmito skupinami velké 

rozdíly. Výzkum potvrdil, ţe umělecké krouţky podporují rozvoj schopnosti empatie, 

spolupráce i zdravého sebeprosazení. 

1.2.3  Tvořivé myšlení 

Testovat kreativní myšlení je velmi obtíţné a v teorii dosud neexistuje přesné 

pojmenování tvořivosti, ani jednoznačně osvědčené metody zkoumání. V této části výzkumu 

byly všem dětem předloţeny originální slovní testy, části z nich také dokreslovací testy. 



 

Dokreslovací testy zjišťovaly schopnost dítěte vytvořit rychle nový nápad a také hodnotily 

způsob, jakým na nápad přišlo. Zkoumalo se téţ, jak si je dítě schopno poradit s neobvyklým 

problémem. 

Podle očekávání se ukázalo, ţe kolektivní umělecké činnosti ovlivňují tvořivé myšlení 

dětí pozitivním směrem. Vyplynulo to z obou testů a z následného srovnání s kontrolním 

vzorkem. Potvrdila se tedy teze, ţe tvořivost je moţno postupně vychovat. Výzkum prokázal, 

ţe kaţdý z uměleckých oborů podporuje v dětech specifický druh tvořivého myšlení. 

1.2.4  Vztah k umění a kultuře  

Při výzkumu poslední části se vycházelo z předpokladu, ţe umělecká aktivita 

podporuje pozitivní vztah dítěte k umění, vybavuje ho větší estetickou vnímavostí a vyšší 

mírou zájmu o dění v umělecké oblasti.  

Pro tuto část výzkumu byly pouţity dotazníky kombinované s vědomostními slovními 

testy a také kresebnými testy. Stejně jako v předchozích částech, také zde se projevily veliké 

rozdíly mezi vzorkem základním a kontrolním. Děti ze základního vzorku jsou, podle jejich 

odpovědí, více motivované navštěvovat různé kulturní události a jsou více a lépe schopny 

vnímat umělecký záţitek. Také mají lepší znalosti z různých uměleckých oborů. 

1.3  Sborový zpěv a jeho vliv na dítě 

Dětské pěvecké sbory mají u nás jiţ dlouhou historii, viz kapitola 2.1. Vývoj dětských 

pěveckých sborů. Prošlo jimi jiţ mnoho dětí a většinu z nich ţivot ve sboru poznamenal. 

Někoho více a někoho méně. Docházení do sboru bývá často velmi časově náročné. Vše 

záleţí na směřování a úrovni konkrétního sboru. Pokud má sbor vyšší ambice, je vyţadována 

docházka na pravidelné zkoušky, účast na soustředěních apod. Zpěváci, kteří jsou členy 

sboru, spolu tráví mnoho času. Tím je dáno, ţe se tvoří vztahy mezi členy a také vztah mezi 

členy a sbormistrem. Pokud se sejde dobrý kolektiv, je zpívání o to příjemnější a děti ve sboru 

rády tráví svůj volný čas.  

1.3.1  Život ve sboru 

Vše začíná tím, ţe je dítě přihlášeno do sboru. U renomovaných sborů má často vliv 

na členství ve sboru rodina dítěte. Podle studie téměř polovina dětí uvádí, ţe je do sboru 

přivedli rodiče. Někteří z nich totiţ sami do sboru docházeli. U školních sborů je příčinou 

spíše to, ţe má dotyčné dítě ve sboru kamaráda. Objevují se ale i děti, které si najdou sbor 

samy a samy se rozhodnou do něj docházet. 



 

1.3.2  Osobnostní rozvoj 

Členství ve sboru je někdy časově náročné. Učí tak děti hospodařit s časem, aby kromě 

svých zájmů zvládaly i školní a jiné povinnosti. I přes časovou náročnost sboru, mají děti 

většinou jeden nebo více dalších koníčků. Z výsledků studie vyplývá, ţe zájmy dětí ze 

základního a kontrolního vzorku jsou podobné. Odlišnosti lze najít v zájmu o kino, děti ze 

základního vzorku ho navštěvují častěji a děti z kontrolního vzorku zase raději sportují. 

Samozřejmý je rozdíl v zájmu o hudbu. Jen čtvrtina dětí ze sboru nehraje na hudební nástroj, 

zato z kontrolního vzorku jsou to tři čtvrtiny. Děti ze sboru se také více zajímají o cizí země a 

o cestování. Nejvýraznější rozdíly se týkají četby. Studie uvádí, ţe pětina sborových dětí čte 

o víkendu tři a více hodin. A jen deset procent nečte vůbec. Počítačové hry hrají častěji děti 

z kontrolního vzorku. Děti ze sboru hrají více naučné nebo vzdělávací hry, zatímco děti 

z kontrolní skupiny hry akční. Zde jsou ale výsledky ovlivněny převahou děvčat ve sborech. 

Rozdíly jsou také velmi patrné v trávení volného času o víkendu. Sborové děti vyuţívají 

aktivněji volný čas a cítí se samostatnější. „Lze tedy konstatovat, že členství ve sboru 

ovlivňuje nejen zájmy dětí, ale výrazně se podílí na smysluplném trávení volného času, což v 

důsledku znamená, že zpívání se sborem má zásadní vliv na životní styl dětí.“
1
 

Pěvecký sbor je nejen místem pro trávení volného času. Zároveň je i místem, kde se 

dítě pravidelně soustředí a působí na něj pozitivní vlivy. Toto pravidelné působení má vliv 

na rozvoj osobnosti dítěte v různých oblastech.  

Při posuzování osobnostního rozvoje zkoumaného vzorku šlo zejména o kompetence 

k učení, k řešení problémů, o kompetence komunikativní, sociální a personální. Tedy klíčové 

kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). 

 Kompetence k učení. Výsledná analýza ukazuje, ţe tak specifická aktivita, jakou je 

zpěv ve sboru, rozvíjí i další schopnosti dětí. Děti ze sboru mívají menší problém 

s učením neţ děti z kontrolního vzorku. Obě skupiny si dokáţou samostatně 

vyhledávat informace. 

 U kompetence k řešení problémů byly rozdíly poměrně malé. 

 Kompetence komunikativní. Ukázalo se, ţe sborový zpěv nejspíš výrazně 

nepodporuje rozvoj této kompetence. Děti spíše dokáţou lépe spolupracovat a utvářet 

                                                 
1
 KOLEKTIV ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ POD VEDENÍM MGR. LENKY LÁZŇOVSKÉ. Dítě a umění: 

Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Praha: 

NIPOS, 2007, strana 31. 



 

nové kamarádské vztahu mezi svými vrstevníky, ale například v komunikaci 

s dospělými si tak dobře nevedou. 

 Kompetence sociální a personální. Díky těsnému sepjetí dětí ve sboru mají děti 

většinou dobré sociální vztahy a také schopnost empatie.  

Při zkoumání tvořivosti dětí ze sboru bohuţel nebyla zkoumána tvořivost hudební, ale 

spíše verbální, ale i tak děti ukázaly dobrou schopnost práce se slovem. Dobré výsledky také 

prokázaly při vnímání, identifikování a předvídání problémů. „Výsledky prokázaly, že zpívání 

ve sboru výrazně přispívá i k rozvoji osobnosti dítěte jako člověka tvořivého, k jeho 

schopnosti vymanit se ze zažitých stereotypů i manipulace a prostřednictvím vlastního 

tvořivého přístupu k problémům „všedního dne“ hledat možná originální, neotřelá řešení.“
2
   

Výzkum ukázal, ţe činnost v pěveckém sboru přispívá k osobnostnímu rozvoji dítěte. 

Prohlubuje jeho dovednosti, schopnosti, vědomosti, postoje a hodnoty. Učí ho 

systematičnosti, odpovědnosti a organizaci volného času. Také veřejná vystoupení příznivě 

stimulují rozvoj dítěte. Učí ho kromě jiného ukázněnému chování na veřejnosti, mohou 

posilovat jeho sebedůvěru a schopnost spolupracovat v kolektivu. 

1.3.3  Vztah k umění 

V této oblasti šetření byli respondenty převáţně děti ve věku čtrnácti aţ patnácti let. 

Vliv sborové činnosti se zde projevil větším rozpětím rozdílů mezi základním a kontrolním 

vzorkem. Například v četnosti návštěvy výstav, koncertů, divadla, zejména muzikálu, opery 

a folklorního představení. Děti ze sboru navštěvují tato místa podstatně častěji. To také svědčí 

o jejich širším kulturním rozhledu.  

Rozdílný je vztah k lidové písni. Předpokládaným faktem je, ţe děti ze sboru jednak 

znají více lidových písní a jednak si je i raději samy zazpívají.  

Ţánry, které děti poslouchají, se také liší. Obě skupiny poslouchají spíše současnou 

populární hudbu, ale kaţdá skupina jiný ţánr. Děti z kontrolního vzorku upřednostňují hudbu 

s výraznými rytmickými prvky, jako např. techno a hip - hop. Sborové děti mají raději hudbu 

s výraznější melodickou linkou, popovou hudbu. Liší se také vztah k váţné hudbě. Děti ze 

sboru ji poslouchají častěji.  
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U dětí ze sboru je výrazný zájem o muzikál, vystoupení pěveckého sboru nebo 

sólového zpěváka. Naopak u třetiny dětí z kontrolní skupiny se objevila odpověď: „Na žádné 

hudební vystoupení bych nešel/ nešla.“ 

Děti ze sboru obecně prokázaly větší rozhled v různých uměleckých oborech. „I v této 

oblasti lze konstatovat, že činnost ve sboru není pro dítě přínosem pouze ve vztahu k 

hudebnímu vzdělání, ale poskytuje mu všeobecně širší kulturní základy. Děti ze sborů 

prokazují větší otevřenost vůči dalším oblastem umění, širší zájmy, aktivní přístup a větší 

schopnost kvalitního posouzení uměleckého projevu.“
3
 

1.4  Závěr 

Celé výzkumné šetření tedy potvrdilo předpokládaný kladný vliv kolektivních 

uměleckých činností na rozvoj dítěte. Rozvíjet takto osobnost dítěte je vhodné jiţ od dětství, 

jednak aby mělo vztah k umění a kultuře obecně a také proto: „aby bylo v časech budoucích 

zachováno naše křehké kulturní dědictví, ale především pro děti samé – umělecké aktivity 

obohacují dítě zvláštní a nenahraditelnou sumou vnímavosti, dovedností a znalostí.“
4
 

Konkrétní vliv sborového zpěvu je patrný z předchozích kapitol. Je samozřejmé, ţe 

záleţí na konkrétním sboru, konkrétním sbormistrovi i na tom, jaká atmosféra vládne ve 

sborovém kolektivu. Obecně lze říci, ţe ve většině případů má na dítě a jeho osobnostní 

rozvoj sborový zpěv velmi pozitivní vliv. 
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Příloha 2: Repertoár Dětského sboru Pražská kantiléna 

(září 2008 - květen 2014) 

Jehan Alain: Gloria (z Messe modale en sepultor) 

Christophe Barratier a Bruno Coulais: Cerf-volant, Caresse sur l'océan 

Kurt Bikkembergs: Fiddle - de - dee 

Lee Cooper a Linda Twine: Sun Children 

Petr Eben: Benedictus (z Missa adventus et quadragesimae) 

Petr Eben: Truvérská mše; O třech zvonečcích; Na našem sádku, Podzimní, Kdyby tu nic 

nebylo, Jarní, Jaro uţ vstává, 

Vlaštovky a sníh (z cyklu Zelená se snítka) 

Joseph Haydn: Ave Maria 

Luboš Fišer: Fašank 

Franusův kancionál: Huius sit memoria / Quem pastores laudavere / Natus est Emanuel 

Brendan Graham / arr. Roger Emerson: You Raise Me Up 

Stephen Hatfield: Foggy Birthday Shuffle 

Edwin Hawkins: Oh Happy Day 

Emil Hradecký: Jitřenka, Mléčná dráha (z cyklu Písně kosmické) 

Emil Hradecký: Hlavěnka mě bolí; Janíčku, Janíčku (z cyklu Písně milostné)  

Ivan Hrušovský /slovenská lidová poezie: Fendija… (z cyklu Šarišské hry) 

Ilja Hurník: Král David (z cyklu Červnová noc) , Deo gratias (z Missa vinea crucis) 

Bob Chilcott: The Lily and the Rose (text - anonym, 16. st.), Gloria (z Peace Mass) 

Jaroslav Jeţek/ V+W, upr. Pavel Horák: David a Goliáš 

Jistebnický kancionál / arr. Miroslav Raichl: Danielis prophetia 

Robert Jones: Sweet Kate  

Marek Kopelent: Praštěné písničky - část i a III 

Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat 

Orlando di Lasso: Alleluja, laus et gloria 

Antonio Lotti (1667 - 1740): Vere languores nostros 

Ivana Loudová: Malá vánoční kantáta 

Zdeněk Lukáš (1928 - 2007): Gaudete et exultate 

Otmar Mácha: Hymnus „Cedant arma togae“ (Cantata piccola per coro infantile) 

Otmar Mácha: Hej vánoce dlouhý noce (Suita vánočních písní na lidové texty) 

Jan Málek: Královničky (cyklus lidových písní podle Sušilovy sbírky), Vepřové hody 

Bohuslav Martinů: Dětské hádanky, Koleda 

W. A. Mozart: Laudate Dominum 

Francisco J. Núñez: Creo en Dios 

Zdeněk Pololáník: Sanctus 

Henry Purcell (1659 - 1695): Come, ye Sons of Art, Sound the trumpet 

Jakub Jan Ryba: Spi, spi neviňátko 

Todor Skalovski (1909 – 2004): Makedonská humoreska 

Natalie Sleeth: Jazz Gloria 

Audrey Snyder: Que bueno 

Karel Stecker: Koleda 

Józef Świder (*1930): Ave Maria 

Veljo Tormis: Lauliku lapsepõli 

Thomas Weelks: The nightingale 

anglická lidová v úpravě Miroslava Raichla: Ye maids of Helston  



 

lidové písně v úpravě Miroslava Raichla: Po dolině, Koupala se Fridolínka, a kdyţ vy mě má 

panenko 

dvě maďarské lidové písně, upr. Zoltán Kodály: Turót ëszik a cigány 

česká lidová / arr. Milan Uherek: Černé oči 

česká lidová v úpravě Petra Ebena: Vlaštovička lítá (z cyklu O vlaštovkách a dívkách) 

francouzská lidová, upr. Fr. Mixa: Il était une bergère 

chasidské písně, upr. Ofer Ben - Amots: The Holy Nigun, Simple Nigun of Joy 

moravská lidová, upr. Milan Uherek: Co to máš Janíčku, Chodila Maryška 

moravská lidová, upr. B. Kulínský: V širém poli studánečka 

slovenská lidová / upr. Přemysl Kšica: U Dunaja 

slovenská lidová/ upr. Václav Ptáček: Okolo mlýna  

slovenská lidová / upr. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj 

slovenská lidová v úpravě Milana Uherka: Boleráz 

srbská lidová / arr. Nick Page: Niška banja 

Three native american songs 

ukrajinská lidová / arr. Mykola Leontovyč: Ščedryk 

 

Příloha 3: Repertoár Dívčího sboru Pražská kantiléna  

(Do května 2014) 

Antonín Dvořák: Dyby byla kosa nabróšená, Prsten (ze sbírky Moravské dvojzpěvy); Kdyţ 

mne stará matka (ze sbírky Cigánské melodie); Ave Maria 

Petr Eben: De Angelis, Psalmus 8, Truvérská mše, anglická lidová, upr. Petr Eben: What shall 

we do 

Luboš Fišer: Fašank 

Jaroslav Herden: U muziky – taneční písně z Myjavy 

Ilja Hurník: Diffugere nives, Slezské písničky, Deo gratias (Misssa vinea crucis) 

Jaroslav Křička: Původ ptactva 

Ivan Kurz: Precatio 

Jan Evangelista Kypta: Česká vánoční mše in a op.39 

Ivana Loudová: Pozdrav slunci II. 

Otmar Mácha: Hoj, hura hoj (z Lašských halekaček), Hymnus, Hej vánoce dlouhý noce (Suita 

koled a vánočních písní na lidové texty) 

Jan Málek: Čtyři jihočeské lidové písně 

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, Vynášení smrti, Tři písně posvátné, Petrklíč, Aleluja! 

(sbor z opery Hry o Marii) 

Jan Novák: Gloria 

Jiří Teml: lidová Fijalo, fijalo 

Vadim Petrov: Išly dievky lan trhat, Zahrajte tichúčko 

Jakub Jan Ryba: Jitřní mše 

Bedřich Smetana: Má hvězda; Ukolébavka 

Josef Suk: Ţal, Pastýři na jaro, Společný hrob, Divná voda (z cyklu Deset zpěvů pro ženský 

sbor. Op. 15.) 

ze Šamotulského kancionálu: Jen to samo 

Antonín Tučapský: Dreams 

Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli 

 

Dalibor Basler, arr.: Pod háječkem pod zeleným 



 

Adolf Cmíral, arr.: Veselé koledy z Krkonoš (upr.) - části: Pastouškové, vstávejte!; Pochválen 

buď Jeţíš Kristus, milej Matěji!; Poslyšte s radostí naše zpívání; Ze sna se probudit musíme 

Oldřich Halma, arr.: Vrť sa, děvča 

slovenská lidová, upr. Miroslav Hroněk: Prší, prší 

Blanka Kulínská, arr.: Plzeňská věţ 

Miroslav Raichl, arr.: Tancuj, tancuj; Ešče si zazpívám; Měla jsem já milovníčka; Koukal 

na ni přes bednění; Ty Bysterský zvony; Milá moja 

Karel Stecker, arr.: Koleda 

slovenská lidová, upr. Eugen Suchoň: Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali 

Milan Uherek, arr.: Chodila Maryška, Černé oči 

 

zahraniční autoři: 

Jacob Arcadelt: Ave Maria 

Johann Sebastian Bach: Suscepit Israel 

Georges Bizet: Agnus Dei 

Johannes Brahms: Adoramus te, Christe 

Benjamin Britten: a Ceremony of Carols 

Wolfram Buchenberg: Veni, sancte Spiritus!  

Javier Busto: Salve Regina 

André Caplet: Sanctus (z Messe à trois voix) 

Petr Iljič Čajkovskij: Bez pory da bez vremeni  

Maurice Duruflé: Tota pulchra es Maria 

Gabriel Fauré: Messe basse 

Cèsar Franck: Panis angelicus 

Carles Gumi: Ave Maria 

Jacobus Handl Gallus: Pueri concinite 

John Hilton: Now is the summer springing 

Maarten van Ingelgem: Kuss 

Karl Jenkins: Songs of Sanctuary (Adiemus, In caelum fero) 

Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat  

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum 

Knut Nystedt: Søk Herren 

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater 

Francis Poulenc: Litanies à la Vierge Noire 

Michael Praetorius: Ecce Maria genuit 

Giuseppe Verdi: Laudi alla Vergine Maria (z cyklu Quattro pezzi sacri) 

Tomás Luis de Victoria: Domine, non sum dignus 

 

  



 

Příloha 4: Program vybraných soutěží Dětského sboru Pražská 
kantiléna 

VIII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010 

1. Henry Purcell:Nahum Tate: Come, ye Sons of Art 

2. Thomas Weelkes: The nightingale 

3. Bohuslav Martinů: Dětské hádanky 

4. Ilja Hurník: Král David 

5. Arr.Petr Eben: Vlaštovička lítá 

6. Ivan Hrušovský: Fendija 

Soutěž Mundus cantat Sopot 2012, Polsko 

Kategorie A2 

1. Franusův kancionál: Huius sit memoriam - Quem pastores - Natus est 

2. Antonio Lotti: Vere languores nostro 

3. Jistebnický kancionál, arr. Miroslav Raichl: Danielis prophetia 

4. arr. Ofer Ben – Amots: The Holy Nigun 

5. Józef Świder: Ave Maria 

6. Zdeněk Lukáš: Gaudete et exultate 

Kategorie B2 

1. Thomas Weelkes: The nightingale 

2. Bohuslav Martinů: Dětské hádanky 

3. Kurt Bikkembergs: Fiddle - de - dee 

4. arr. Bohumil Kulínský: V širém poli studánečka 

5. Luboš Fišer: Fašank 

Montreaux choral festival, 2014 

1. Veljo Tormis: Lauliku lapsepõli 

2. Orlando di Lasso: Alleluja, laus et gloria 

3. Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat 

4. arr. Bohumil Kulínský: V širém poli studánečka 

5. arr. Jan Málek: Královničky 

  



 

Příloha 5: Program vybraných soutěží Dívčího sboru Pražská kantiléna 

Festival Internacional de Música de Cantonigròs, Španělsko, 2010 

Kategorie folklor 

1. Otmar Mácha: Hoj, hura, hoj 

2.  Vadim Petrov: Zahrajte tichůčko 

3. Jaroslav Herden: U muziky 

Kategorie ţenské sbory 

1. John Hilton: Now is the Summer Springing  

2. Josef Suk: Ţal, Pastýři na jaro  

3. Petr Eben: De Angelis 

4. Knut Nystedt: Søk Herren    

HARMONIE FESTIVAL 2011, Lindenholzhausen 

Kategorie 6 – ţenské sbory 

1. arr. Miroslav Raichl: Ešče si zazpívám 

2. Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Bez pory da bez vremeni  

3. Tomás Luis de Victoria: Domine, non sum dignus 

4. Knut Nystedt: Søk Herren 

Kategorie 12 - folklor 

1. Arr. Dalibor Basler: Pod háječkem, pod zeleným 

2. Arr. Vadim Petrov:  Zahrajte tichůčko 

3. Arr.  Mácha: Hoj, hura, hoj 

Musica sacra Bratislava, 2013 

1. Petr Eben: De Angelis 

2. Tomás Luis de Victoria: Domine, non sum dignus  

3. Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat 

4. Johannes Brahms: Adoramus te, Christe (z cyklu Drei geistliche Frauenchöre)  

5. Petr Eben: Psalmus 8  

        

  



 

XXIII. Mezinárodní festival adventní hudby s cenou Petra Ebena, 2013 

1. Petr Eben: De Angelis 

2. Tomás Luis de Victoria: Domine, non sum dignus 

3. Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat    

4. Johannes Brahms: Adoramus te, Christe (z cyklu Drei geistliche Frauenchöre)  

5. Petr Eben: Psalmus 8 

Ave verum corpus, Baden, 2014 

Repertoár pro 1. soutěţní kolo: 

1. Petr Eben: De Angelis 

2. Tomás Luis de Victoria: Domine, non sum dignus 

3. Wolfram Buchenberg: Veni, sancte Spiritus! 

4. Maarten Van Ingelgem: Kuss - Verplichte koorwerken 2008 Europees Muziekfestival 

voor de jeugd Neerpel 

5. Alfred Dünser: Feeling free 

 

Repertoár pro soutěţ Grand prix: 

1. arr. Miroslav Raichl: Ešče si zazpívám 

2. Michael Praetorius: Ecce Maria genuit 

3. Petr Eben: Psalmus 8  

4. Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Bez pory da bez vremeni  

5. Knut Nystedt: Søk Herren 

6. Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat 

7. Englisches Seefahrerlied, arr. Petr Eben: What shall we do 

 

 


