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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o systému a možnostech výuky klavírní hry v Japonsku. 

Hlavnímu tématu předcházejí informace o vývoji hudebního vzdělávání a kultury hry na 

klávesové nástroje v Japonsku. Podstatou součástí bakalářské práce je popis a analýza 

současného japonského vzdělávacího systému. Stěžejní kapitola je věnována hlavnímu 

tématu. Je popsáno, jaké jsou možnosti studia klavírní hry, jak probíhá výuka či jak 

finančně náročné je studium, a to pomocí ilustrativních příkladů místních hudebních škol 

všech stupňů a typů. 

SUMMERY 

The bachelor thesis deals with the system and possibilities of teaching playing the 

piano in Japan. The main topic is preceded with information about music education and the 

culture of playing the keyboard instruments in Japan. A substantial part of the bachelor 

thesis is the description and analysis of contemporary Japanese educational system. The 

key chapter is dedicated to the main topic. It is described, what are the possibilities of 

studying the piano, how does the process of teaching work or how financially challenging 

the studies are. All of that is shown by using illustrative examples of local musical schools 

of all degrees and types. 
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ÚVOD 

Je přibližně 130 let poté, co byla v Japonsku oficiálně představena západní hudba
1
 a 

od té doby se výrazně změnila forma hudebního vzdělávání i situace v oblasti výuky hry na 

klavír. Klavír je v dnešním Japonsku velice oblíbeným nástrojem a dnes navštěvuje výuku 

klavírní hry přes dva milióny Japonců
2
. Když ještě autorka chodila v devadesátých letech 

do japonské základní školy, velká část jejích spolužáků chodila buď na klavír, nebo na 

electone
3
. Hrát na jeden z těchto nástrojů mělo tehdy určitý společenský význam a dá se 

říci, že to bylo skoro samozřejmostí. Dnešní situace je trochu jiná. Je statisticky prokázáno, 

že porodnost v Japonsku klesá, počet dětí se stále snižuje. Navíc mají dnešní děti větší 

možnost výběru mimoškolních aktivit a jejích zájem o hru na klavír má klesající tendenci. 

Oproti tomu stoupá počet dospělých, kteří mají zájem naučit se hrát na klavír
4
. Když 

vezmeme klavírní interpretační umění z hlediska kvality a úrovně hry, úspěch dnešních 

japonských klavíristů je pozoruhodný. V posledních letech se řada mladých umělců běžně 

umísťuje na významných světových soutěžích a úspěšně působí po celém světě. 

Ústředním tématem bakalářské práce je systém studia klavírní hry v Japonsku. 

Důvodů, proč si autorka vybrala toto téma, bylo několik. Hlavním důvodem bylo, že 

autorka vyrůstala a získávala své základní hudební vzdělání právě v rodném Japonsku. 

Dalším důvodem bylo, že v České republice, kde má hudební vzdělávání velkou tradici, 

není příliš známo, jak začala a v současnosti vypadá výuka hudby nebo kolik možností a 

typů studia hry na klavír v Japonsku existuje. Hlavním cílem bakalářské práce je proto 

představit japonský systém výuky hudby a hry na klavír českým čtenářům z pozice člověka, 

který v Japonsku základní hudební vzdělání získal a zároveň se již mnoho let pohybuje 

jako student a v malé míře i jako učitel ve vzdělávacích institucích v České republice. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje vývoji hudební 

výchovy a s ním úzce souvisejícímu rozvoji klávesové kultury v Japonsku. Je zde popsána 

doba od příchodu západní hudby a začátků výuky hudební výchovy až k současnosti, jak se 

v Japonsku rozvíjela výuka klavíru a co vedlo k jejímu největšímu rozkvětu. 

Druhá část se zabývá japonským vzdělávacím systémem v souladu s terminologií, 

která je použita v Mezinárodní normě pro klasifikaci vzdělávání
5
. Dále jsou uvedeny druhy 

škol, jejích řízení a provoz, délka studia, systém zkoušek, doklady o dosažení studia, 

                                                 
1
 Západní hudba je v Japonsku termín pro hudbu klasickou, vážnou. 

2
 TOKUTOMI, Seiko a Masayuki YASUHARA. A Preparatory Comparative Study of Piano Etudes. Bulletin. 

Yamaguchi University, 2004, č. 18, s. 75. 
3
 Čti [elektón]. Viz příloha č. 1, s. II. 

4
 EPTA Conference in Stockholm 2012. In: Online Newsletter - Winter 2013, no. 112: Japan Piano Teachers 

Association [online]. 2013 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://www.jpta.jp/report/latest/04.pdf.  
5
 Více informací na http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf 

http://www.jpta.jp/report/latest/04.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
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akademické tituly a placení školného. 

Třetí část je věnována hlavnímu tématu. Hovoříme o systému studia klavírní hry 

v Japonsku. Možností je tam mnoho a uvést je všechny v této bakalářské práci není možné. 

Autorka se proto rozhodla, že vybere výrazné, úspěšné, pro japonský vzdělávací systém 

charakteristické školy jako příklad. Cílem práce je vytvořit alespoň celkový obraz tohoto 

systému v souvislosti se všeobecným vzdělávacím systémem v Japonsku. 
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1 VÝVOJ HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KLAVÍRNÍ KULTURY V 

JAPONSKU 

1.1 Počátky 

V Japonsku začalo tradiční evropské hudební vzdělávání na konci 19. století. Bylo to 

v době, kdy se Japonsko po více než dvousetleté národní izolaci otevřelo a nová vláda 

Meidži se snažila vybudovat moderní stát. 

Na začátku éry Meidži
6
 byla západní hudba vzácná a nezvyklá. Klavír, jako takový 

také velmi rozšířený nebyl a mohli ho vlastnit pouze vysocí aristokraté. Hru na klavír 

zvládalo jen pár dívek ze šlechtických rodin, ale nebyla to systematicky osvojená hra. 

Proto zůstala hra na klavír jako pouhá „záliba aristokratů“. Brzy se však objevila skupina 

dívek, které jako první studovaly ve Spojených státech amerických plnohodnotnou klavírní 

techniku. Tyto dívky byly členkami vládní delegace Iwakura
7
. 

V roce 1872 vzniklo první moderní školství a mezi předměty získala své místo i 

hlasová výchova a instrumentální hra. Ale tyto hudební předměty nebylo jak učit. 

Důvodem bylo, že v té době ještě neexistovala žádná učebnice hudební výchovy a nebyl 

ani učitel, který by byl schopný tyto předměty přednášet. Proto se vláda rozhodla 

vybudovat stabilní systém a organizaci pro hudební vzdělávání, založila v roce 1878 ústav 

pro výzkum východní a západní hudby „Ongaku Toriširabe-Gakari“. Významnou 

osobností tohoto ústavu byl japonský pedagog a zaměstnanec Ministerstva školství Šúdži 

Izawa
8
. Izawa navrhl ministerstvu školství tři hlavní funkce ústavu. 

„Vytvořit skladby s kompromisem mezi východní a západní hudbou.“ 

„Vychovat osobnosti, které i v budoucnu budou rozvíjet tradiční hudbu.“ 

„Zavést ve školách hudební výchovu.“
9
 

To znamenalo, že by se v tomto ústavu ustanovila institucionální funkce pro hudební 

výzkum a zkompilování hudebních materiálů pro vydání učebnic. K tomu by se v ústavu 

vychovali profesionální hudebníci či hudební pedagogové a ústav by měl mít také pozice 

pro hudebně-pedagogický výzkum. Ministerstvo tento Izawův návrh přijalo bez námitek. 

Avšak Izawa s dalšími členy předložili v roce 1886 tehdejšímu ministrovi další návrh o 

                                                 
6
 Éra Meidži trvala od roku 1868 do roku 1912. 

7
 Vláda Meidži poslala v roce 1871 delegaci Iwakura do Ameriky a do Evropy, aby získala informace o 

západní civilizaci a upravila dohodu o nerovnoprávnosti. Delegace se vrátila do Japonska v roce 1873. 
8
 Šúdži Izawa (1851-1917). 

9
 BABA, Takeshi. The Review of Musical Education in the Early Meiji Era. Philosophy. Keio University. 

1968, č. 53, s. 296-297. 
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založení hudební školy a v následujícím roce se ústav Ongaku Toriširabe-Gakari změnil na 

Tokijskou hudební školu. Tato hudební škola však vzdělávala pouze úzký okruh 

praktických hudebníků a hudebních pedagogů. Výzkum a vydání učebnic hudební výchovy 

převzalo Ministerstvo školství a výzkum východní a západní hudby se pozastavil do té 

doby, než se z Tokijské hudební školy stala hudební fakulta Tokijské univerzity umění. 

Klavírní vzdělávání také začalo už v předchozím ústavu. V roce 1880 ústav pozval ze 

Spojených států amerických Luthera Whitinga Masona
10

, který sebou přivezl deset 

klavírů
11

 a německou klavírní metodu Ferdinanda Beyera
12

. V Japonsku probíhala výuka 

hry na klavír až do konce druhé světové války na základě této metody. 

Okolo roku 1900 začala v Japonsku výroba jazýčkových varhan, které se rychle 

rozšířily po celém Japonsku díky popularizaci hlasové výchovy na základních školách. 

Poté začala rovněž výroba klavírů. Ve 20. a 30. letech minulého století se klavírní hra 

považovala za moderní způsob trávení volného času a klavír byl oblíbeným nástrojem mezi 

dívkami, které pocházely z rodin střední vrstvy
13

. 

1.2 Velký rozkvět 

Po druhé světové válce se hudební vzdělávání začalo rychle rozvíjet a to díky třem, 

hlavním faktorům. První byl rychlý ekonomický růst poválečné doby. Ekonomika 

v Japonsku se po druhé světové válce oživila a narostly příjmy a výdaje národa. Lidé 

získali materiální i duševní prostor a začali žít kulturnějším stylem. Zájem o vzdělávání se 

také zvýšil a v klavírní hře nastal zhruba od roku 1955 velký rozkvět. Ze zahraničí začaly 

pronikat různé klavírní metody (například Methode Rose
14

, Thompson
15

, Bastien
16

, Pase
17

, 

Glover
18

 a další) a tím se také začal změnit způsob vedení klavírní výuky, jejímž základem 

byl do té doby pouze F. Beyer. 

                                                 
10

 Luther Whiting Mason (1818-1896). Americký hudební pedagog. Pobýval v Japonsku do roku 1882. 
11

 HORI, Shigeyuki. History of Piano Culture in Japan 4: Beginning of Music Education. Music World. The 

Conference of Music and Dance Japan, 1983, vol. 22, s. 20. ISSN: 1342-5463. 
12

 Ferdinand Beyer (1803-1863). Německý skladatel a klavírista. Napsal „Vorschule im Klavierspiel“ op. 

101. 
13

 Například rodina zaměstnanců státních správ či bank a odborných specialistů (doktoři, advokáti a tak 

dále). 
14

 Klavírní škola, kterou napsal francouzský klavírní pedagog Ernest Van De Velde (životní data neznámá). 
15

 John Thompson (životní data neznámá). V roce 1936 napsal klavírní metodu „Thompson´s Modern Course 

for The Piano“. 
16

 „Bastien Piano Basics“ je americká klavírní škola, kterou napsala rodina Bastien. Škola je rozdělena do 

čtyř sešitů – „Piano“, „Theory“, „Performance“ a „Technic“. 
17

 Robert Pace (1924-2010). Americký klavírista a pedagog. Jeho metoda byla vytvořena na základě 

pedagogicko-psychologické teorii. 
18

 David Carr Glover (1925-1988). Americký klavírista a skladatel. Napsal několik metodických knih. 
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Druhým faktorem byla reforma vzdělávacího systému. Díky ustanovení Zákona o 

vzdělávání, Školského zákona a Zákona o státních školách, pak vznikly ve velkých 

městech státní univerzity a v Japonsku se změnila struktura vzdělávacího systému. Tím, že 

v roce 1947 vznikla i kurikulární směrnice, se začal ukazovat konkrétní obsah výuky 

hudební výchovy v rámci školního vzdělávání. Před druhou světovou válkou se hudební 

vzdělávání věnovalo zejména hlasové výchově. Pozvolna se ale i tady začala definovat 

instrumentální výuka, což bylo podnětem pro její rychlé rozšíření. Stát nařídil, aby si každá 

škola povinně pořídila klavír a několik varhan pro ansámblovou hru. Každý žák měl svou 

foukací harmoniku či zobcovou flétnu a hra na tyto nástroje se prováděla při běžné školní 

výuce během hodin hudební výchovy. 

Posledním důležitým faktorem byla popularizace a rozšíření soukromé hudební 

školy. První soukromou hudební školou byla Hudební škola pro děti. Tuto školu založili 

přední japonští hudebníci pro potřebu raného odborného vzdělávání a později vznikla 

z této školy hudební fakulta univerzity Toho-Gakuen. V 50. letech založil výrobce 

hudebních nástrojů Yamaha hudební školu, která přispěla k tomu, aby se klavírní kultura 

dostala mezi širokou veřejnost. Těmito dvěma školami se budeme zabývat později. 

V 80. letech se zvedla popularita klavírní hry. Proto se také začalo usilovat o zvýšení 

úrovně kvality hry a objevovaly se učebnice, které napsali domácí klavírní pedagogové. I 

v televizích běžely pořady o výuce klavírní hry. Tato velká popularita vydržela až do konce 

minulého století. 
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2 JAPONSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 

2.1 Struktura 

Japonský vzdělávací systém se skládá z několika úrovní – předškolního neboli 

preprimárního, primárního, sekundárního, postsekundárního a terciárního 

vzdělávání. Vzhledem k tomu, že struktura japonského vzdělávacího systému je poněkud 

odlišná než v Evropě, podíváme se na ni s využitím termínů platných v Mezinárodní normě 

pro klasifikaci vzdělávání z roku 2011
19

. 

Předškolní (preprimární) vzdělávání (ISCED level 0 – Early childhood education) 

trvá obvykle tři roky a je určené pro děti ve věku od tří do šesti let. Toto vzdělávání 

zajišťují mateřské školy, které připravují děti do následujícího školního prostředí. 

Předškolní výchova není povinná. Přesto dává většina rodičů své děti do mateřských škol
20

. 

Po dokončení programů na mateřských školách vstupují děti do primárního vzdělávání. 

Délka primárního vzdělávání (ISCED level 1 – Primary education) je šest let. 

Primární vzdělávání poskytují základní školy, do kterých chodí děti ve věku od šesti do 

dvanácti let. Co se týče výuky, téměř všechny předměty učí třídní učitel. Po dosažení 

primárního vzdělávání získává žák certifikát o jeho úspěšném ukončení a poté vstupuje do 

sekundárního vzdělávání. 

Sekundární vzdělávání se dělí na nižší a vyšší. Nižší sekundární vzdělávání 

(ISCED level 2 –Lower secondary education) je tříleté a to zajištují nižší střední školy, ve 

kterých studují žáci ve věku od dvanácti do patnácti let. Po dosažení nižšího sekundárního 

vzdělávání získává žák certifikát o ukončení nižšího sekundárního vzdělávání. Poté už 

někteří začnou pracovat. Ale většina žáků vstupuje po úspěšném vykonání přijímacích 

zkoušek do vyššího sekundárního vzdělávání. Povinná školní docházka v Japonsku platí 

v rámci primárního a nižšího sekundárního vzdělávání
21

. 

Délka studia na vyšším sekundárním vzdělávání (ISCED level 3 – Upper 

secondary education) trvá většinou tři roky. Typický věk vstupu je v patnácti letech a jeho 

horní hranice není zákonem stanovena. Vyšší střední školy mají tři typy studijního 

programu – studium denní, večerní a dálkové. Do denního studia chodí většinou studenti 

                                                 
19

 International Standard Classification of Education 2011, jejíž označení je ISCED. Více informací na 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf. 
20

 Někteří rodiče také dávají své děti do day-care center for children. Jedná se o zařízení, které se stará o děti 

od kojeneckého období do konce předškolního věku. Avšak toto zařízení běží mimo tento vzdělávací systém 

a spadá do kompetence ministerstva zdravotnictví, práce a sociálního zabezpečení (Ministry of Health, 

Labour and Welfare). 
21

 To znamená, že povinná školní docházka trvá celkem devět let. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
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ve věku od patnácti do osmnácti let, kteří vstoupili rovnou z nižší střední školy. Výuka 

večerního studia probíhá ve večerních hodinách či v jiných zvláštních dobách a studium je 

určené pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou chodit přes den do školy nebo dřív 

nedokončili vyšší střední vzdělání. Dálkové studium je podobné a je určené pro ty, kteří 

chtějí dosáhnout vyššího středního vzdělávání, ale nemohou se přihlásit do denního či 

večerního studia. Délka večerního a dálkového studia bývá tři až čtyři roky. Dále je vyšší 

střední škola rozdělena do tří kurzů – běžný, odborný a integrovaný. Běžný kurz se 

zaměřuje pouze na všeobecné vzdělávání. V odborném kurzu je ke všeobecnému 

vzdělávání navíc specializace v určitém oboru a v integrovaném kurzu si studenti mohou 

vybrat předměty z obou typů vzdělávání, ze všeobecného či odborného. Pak existují 

šestileté střední školy, které pokryjí celé sekundární vzdělávání a vnitřně se rozdělují na 

nižší a vyšší sekundární vzdělávání (ISCED level 2 a 3). Studenti vyššího sekundárního 

vzdělávání na těchto školách mají také možnost studovat večerně či dálkově. Tento typ 

škol je poměrně mladý a byl zřízen teprve v roce 1998. Dokladem o dosažení studia na 

vyšších sekundárních či šestiletých středních školách je certifikát o jejich úspěšném 

ukončení. 

Terciární vzdělávání zahrnuje bakalářské (ISCED level 6 – Bachelor´s or 

equivalent level), magisterské (ISCED level 7 – Master´s or equivalent level) a doktorské 

studium (ISCED level 8 – Doctoral or equivalent level). Avšak v Japonsku existují ještě 

vysoké školy zvané junior college (ISCED level 5 – Short-cycle tertiary education). Velká 

část junior college je paralelně vybudována se čtyřletými univerzitami a studium na junior 

college trvá obvykle dva až tři roky. Většinou se po jeho úspěšném ukončení uděluje 

vysokoškolský diplom, ale někteří absolventi junior college s odbornou specializací, 

jejichž prospěchové hodnocení bylo uznáno Národní institucí pro akademické tituly a 

univerzitní hodnocení
22

, získávají bakalářský titul, aniž by přestoupili do čtyřleté vysoké 

školy. Pak jsou čtyř- a víceleté univerzity
23

, které obvykle zajišťují bakalářské studium. 

Po jeho ukončení studia a získání bakalářského titulu velká část japonských studentů jde 

řádně pracovat. Ti, kteří chtějí pokračovat v magisterském či doktorském studiu postoupí 

do školy zvané graduální. Graduální školy bývají zřízeny v rámci univerzit, ale v poslední 

době se objevují také jako samostatné školy. Magisterský studijní program na graduálních 

školách trvá dva roky a doktorské studijní program tři až pět let. Některé graduální školy 

nabízí další studijní program, který se nazývá profesní. Cílem tohoto studijního programu 

je „uvést do praxe a prozkoumat vědecké teorie či aplikace a vypěstovat hlubokou erudici 

či význačnou schopnost pro profesní kontrolou požadující vysokou odbornost“
24

. Délka 

                                                 
22

 National Institute for Academic Degrees and University Evaluation. Více na 

http://www.niad.ac.jp/english/index.html. 
23

 Záleží to na oboru.  
24

 § 99 odst. 2 zákona č. 61/2011, školský zákon. 

http://www.niad.ac.jp/english/index.html
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tohoto studijního programu je dva až tři roky a po úspěšném absolvování tohoto studijního 

programu se uděluje jeden z těchto tří akademických titulů
25

 – „Juris Doctor“, „Master of 

Education“ a „Master“. 

 

Pak máme zvláštní druh škol, které odpovídají úrovni terciárního vzdělávání. 

Nazývají se vyšší profesní školy, zaměřené na průmysl nebo na námořní obchod. Základní 

studium trvá pět let
26

. Podle japonského školského zákona tyto školy patří do terciárního 

vzdělávání. Avšak studenti vstoupí do studia hned po nižším sekundárním vzdělávání a 

první tři roky studia si vlastně zaslouží vyšší sekundární vzdělávání. Absolventi základního 

pětiletého studia získávají titul „Diplomovaný inženýr“ a pak mají tři možnosti 

v pokračování. Buď začnou pracovat v daném oboru, nebo přestoupí do některé 

univerzity
27

, nebo vstoupí do dalšího pokročilého studia, které je na téměř každé vyšší 

profesní škole zajišťováno. Pokročilé profesní studium je dvouleté. Absolventi tohoto 

studia mohou získat i bakalářský titul
28

, po kterém lze pokračovat v magisterském studiu 

na graduální škole. Podle ISCED z roku 2011 spadá základní pětileté studium na vyšší 

                                                 
25

 Doktorské a magisterské tituly, které používá profesní studijní program, mají jiné významy než titul 

běžných doktorských či magisterských studií. 
26

 Studium v oboru, který se týká námořního obchodu, trvá pět a půl roku. 
27

 To znamená pokračovat v bakalářském studijním programu na vysoké škole. 
28

 Podmínkou získání bakalářského titulu je úspěšné vykonání zkoušek, které řídí Národní instituce pro 

akademické tituly a univerzitní hodnocení. 

Obrázek 1 – Struktura graduální školy 
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profesní škole do ISCED stupeň 5 a dvouleté pokročilé profesní studium do ISCED stupeň 

6. 

2.2 Odborné školy 

V předchozí části této kapitoly jsme uvedli zákonem uznané školy
29

 spolu se 

strukturou japonského vzdělávacího systému, druhy škol. Existují však školy, které nejsou 

zákonem uznané, ale jejích systém se řídí podle školského zákona. Tím jsou odborné 

školy. 

Odborné školy jsou zřizovány na základě školského zákona a norem pro založení 

odborných škol. Délka studia na odborných školách musí být víc než jeden rok, počet 

vyučovacích hodin musí být víc než osm set vyučovacích hodin ročně a na škole musí být 

víc než čtyřicet přihlášených studentů. Odborné školy mají tři úrovně. 

Odborné školy obecné úrovně mají takovou charakteristiku, že lze studovat 

v jakémkoliv věku a podmínka přijetí není zákonem stanovena. Může se přihlásit každý 

zájemce o odborné vzdělávání a říká se, že tato úroveň odborných škol je „velkou nadějí do 

budoucího systému celoživotního vzdělávání“
30

. 

Další jsou odborné školy úrovně vyššího sekundárního vzdělávání (ISCED level 

3) Podmínkou přijetí do těchto škol je ukončení nižšího sekundárního vzdělávání. Studium 

trvá jeden až tři roky. Jeho cílem je brát dostatečný zřetel na základní učivo potřebné pro 

odborné činnosti a vést studenty k výkonu kvalifikovaných povolání. Když student 

absolvuje některé tříleté studium, které splňuje podmínky stanovené Ministerstvem 

školství, kultury, sportů, věd a technologie, stejně jako absolvent vyššího sekundárního 

vzdělávání bude mít nárok na pokračování v dalším studiu na terciárním vzdělávání včetně 

studia na univerzitě. 

Pak jsou odborné školy úrovně postsekundárního a terciárního vzdělávání 

(ISCED level 4 – 6). Studium na těchto odborných školách trvá jeden až čtyři roky. Staví 

se na základě středoškolského vzdělání a snaží se o osvojení si ještě vyšší a odbornější 

znalosti a dovednosti. Absolventům, kteří splňují některé podmínky stanovené 

Ministerstvem školství, kultury, sportů, věd a technologie, se uděluje titul „Diplomovaný 

specialista“ či „Vyšší diplomovaný specialista“. 

                                                 
29

 „Tímto zákonem uznané školy jsou mateřské školy, základní školy, nižší střední školy, vyšší střední školy, 

šestileté střední školy, speciální školy pro zdravotně postižené, vysoké školy a vyšší profesní školy“ (§ 1 

zákona č. 61/2011, školský zákon). 
30

 Advanced Vocational School. Association for Techical and Career Education [online]. 2014 [cit. 

2014-05-21]. Dostupné z: http://www.sgec.or.jp/scz/foundation/foundation_frameset.html. 

http://www.sgec.or.jp/scz/foundation/foundation_frameset.html
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Diplomovaný specialista 

 „Délka studia je víc než 2 roky.“ 

 „Součet vyučovacích hodin, potřebný pro ukončení studia, je víc než 

1 700 hodin.“ 

 „Studijní hodnocení se provádí formou zkoušek a na základě tohoto 

hodnocení se schvaluje ukončení studia.“
31

 

Vyšší diplomovaný specialista 

 „Délka studia je víc než 4 roky.“ 

 „Součet vyučovacích hodin, potřebný pro ukončení studia, je víc než 

3 400 hodin.“ 

 „Studijní plán celého studia je systematicky zajištěný.“
32

 

Tabulka 1 – Podmínky udělování titulů „Diplomovaný specialista“ a „Vyšší diplomovaný specialista“ 

Po získání titulu „Diplomovaný specialista“ je možné přestoupit do některé vysoké školy a 

vyšší diplomovaní specialisti mohou pokračovat v magisterském studiu na graduální škole. 

Úroveň vzdělávání u diplomovaných specialistů odpovídá ISCED stupeň 5 a u specialistů 

vyšších diplomovaných ISCED stupeň 6. Vzdělávání ostatních absolventů na těchto 

odborných školách náleží dle ISCED do stupně 4 (Post-secondary non-tertiary education). 

 

                                                 
31

 Viz cit. 30, s. 15. 
32

 Viz cit. 30, s. 15. 

Obrázek 2 – Struktura japonského vzdělávacího systému 
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2.3 Řízení a provozování škol 

Japonské školy se dělí na státní, veřejné a soukromé. Státní školy by měl podle 

školského zákona
33

 řídit stát, ale v současné době není přímým zřizovatelem státních škol. 

Za státní školy se dnes považují školy, které jsou zřizovány Organizací státních univerzit 

nebo Národní technologickou institucí
34

. Některé státní univerzity mají svou mateřskou, 

základní, nižší či vyšší střední školu, do kterých nelze vstoupit bez úspěšného vykonání 

přijímacích zkoušek, ale vzdělávání na těchto školách probíhá stejně jako na veřejných 

školách. 

Zřizovatelem veřejných škol jsou buď prefektura
35

, obec, nebo veřejná asociace a 

veřejné univerzity jsou zřizovány Organizací veřejných univerzit. Velkou část mateřských, 

základních a nižších středních škol řídí místní vzdělávací výbor a vyšší střední či šestileté 

střední školy řídí zejména prefektura. Kontrolu řízení provozu a studijních programů 

veřejných univerzit provádí místní starosta nebo primátor. Do většiny veřejných 

mateřských, základních a nižších středních škol lze vstoupit bez podmínek. Avšak v 

šestiletých středních školách probíhá přijímací řízení a od vyšších středních škol přijímá 

studenty na základě přijímacích zkoušek bez ohledu na to, jestli jsou školy státní, veřejné 

nebo soukromé. 

Pro soukromé školy platí zvláštní zákon a jejích zřizovatelem je Školní instituce, 

která je založena na základě zákona o soukromých školách. 

V Japonsku se vybírá školné na téměř všech stupních škol kromě povinné školní 

docházky, a to na státních a veřejných školách, zde však škola hradí pouze základní 

výdaje
36

. 

 

  

                                                 
33

 §2 odst. 2 zákona č. 61/2010, školský zákon. 
34

 Tato instituce zřizuje a provozuje vyšší profesní školy. 
35

 Prefektura je územní správní jednotka. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko#Geografie. 
36

 Základní výdaje se rozumí například učebnice a učební pomůcky, které jsou potřeba při běžné výuce. 

Ostatní výdaje jsou na vlastní náklad. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko#Geografie
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3 STUDIUM KLAVÍRNÍ HRY V JAPONSKU 

3.1 Studium klavírní hry mimo rámec státního vzdělávacího systému 

Stát zajišťuje odborné vzdělávání klavírní hry teprve od sekundárního vzdělávání
37

, 

do té doby běží studium klavírní hry mimo rámec státního vzdělávacího systému. Možnosti 

studia klavírní hry mimo rámec státního vzdělávacího systému jsou tři – buď studovat 

soukromě, nebo se přihlásit na některou hudební školu, vedenou výrobcem hudebních 

nástrojů typu Yamaha či Kawai, nebo se přihlásit na hudební školu, řízenou některými 

soukromými univerzitami s hudebním zaměřením. O těchto hudebních školách se dá říci, že 

jsou také odbornými školami, ale neřídí se podle školského zákona a proto nepatří do těch 

odborných škol, jak jsme zmínili v předchozí kapitole. Tím, že tyto hudební školy nejsou 

závislé na zákoně, jejích systém je různorodý. Nyní uvedeme jako příklad dvě hudební 

školy a podíváme se na to, jak jejích systém studia klavírní hry funguje. 

3.1.1 Hudební škola Yamaha 

Světoznámý výrobce hudebních nástrojů Yamaha otevřel v roce 1954 v tokijské 

Ginze školu hry na jazýčkové varhany, díky které byla založena dnešní hudební škola 

Yamaha. Když v roce 1959 začala výroba elektronických varhan, které se nazývají 

electone
38

, otevřela se hudební škola Yamaha zabývající se zejména hrou na tento nový 

nástroj a na klavír. 

Dnes má škola dvě podoby – kurzy pro děti Yamaha Music School a kurzy pro 

dospělé Yamaha Music Lessons for Adults. Do těchto kurzů se zavádí unikátní vzdělávací 

systém Yamaha Music Education Systém. Je vyvinutý nadací Yamaha Music Foundation
39

 

a je sestavený na základě filozofie školy, která zní: „Pěstovat cit pro hudbu, který mají 

všichni lidé, rozvíjet schopnost tvořit, přednést a prožít vlastní hudbu a široce se podílet na 

jejím prožitku“
40

. Obsah jednotlivých kurzů je systematický a podle vývoje schopností či 

pokroku se žák postupně dostane do dalších kurzů. Při výuce se používá originální materiál 

Yamahy, který je speciálně vytvořený pro tento systém. Výuka probíhá většinou ve skupině, 

avšak běží i výuka individuální
41

. Co se týče provozu školy, kromě šesti hlavních 

hudebních center, která provozuje přímo hudební nadace Yamaha, existuje po celém 

                                                 
37

 Zejména od vyššího sekundárního vzdělávání. 
38

 Čti [elektón]. Viz příloha č. 1, s. II. 
39

 Nadace Yamaha Music Foundation funguje od roku 1966 pro rozvoj vzdělávání a rozšiřování hudby. Její 

podrobné informace najdete na http://www.yamaha-mf.or.jp/english/index.html. 
40

 http://www.yamaha-mf.or.jp/edu_system/. Stránka je v japonském jazyce. 
41

 Záleží to na typu kurzu a na místech. 

http://www.yamaha-mf.or.jp/english/index.html
http://www.yamaha-mf.or.jp/edu_system/
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Japonsku zhruba 3 900 škol
42

, provozovaných buď dceřinými společnostmi či 

autorizovanými prodejci jejích nástrojů. Od té doby, kdy v roce 1965 se otevřela ve 

Spojených státech amerických první hudební škola Yamaha v zahraničí, se také škola 

postupně rozšířila po celém světě a nyní je škola otevřená na 1 400 místech ve čtyřiceti 

státech
43

.  

3.1.1.1 Kurzy pro děti – Yamaha Music School 

Do kurzů se mohou přihlásit děti od jednoho roku až do konce školního věku. Zde je 

snaha, aby si děti neosvojily pouze techniku, ale především jde o to, aby získaly schopnost 

svobodného vyjadřování hudby. Proto se ve výuce věnuje následujícím důležitým prvkům 

pro hudební vzdělávání – poslouchat, zpívat, hrát, číst a tvořit. Kurzy připravují výuku 

s jejich originálními materiály, odpovídajícími věku a vývoji dítěte. Výuka v kurzech pro 

děti až do předškolního věku včetně probíhá pouze ve skupině za přítomnosti rodičů. Děti 

školního věku si mají možnost vybrat výuku skupinovou nebo individuální. Po absolvování 

daného kurzu postupují děti do kurzu dalšího. 

Pro nejmenší (do tří let) jsou připravené tři kurzy, které jsou rozdělené dle věku. 

Kurz pro roční děti se nazývá Krabička tónů (Toy Box of Tones). Nový kurz začíná vždy 

v dubnu a v říjnu. Celý kurz trvá půl roku a nástup během kurzu je možný. V jedné 

výukové skupině je maximálně osm dětí. Navazování fyzického kontaktu pro děti tohoto 

věku se považuje za nejdůležitější a program výuky se tomu přizpůsobuje. Klade se velký 

důraz na to, aby se děti spolu se svými rodiči hlavně seznamovaly s hudbou. Výuka 

probíhá s ohledem na jejich věk velmi pozvolně. Například, při každé výuce si poslechnou 

živou hru na klavír či na electone, na který hraje vyučující. Prožívají různé zvuky pomocí 

hudebních nástrojů, zkouší se pohybovat podle jednoduchých písniček či hudby, 

napodobují pohyby vyučujícího a tak dále. A to vše prožívají se svými rodiči. Všechny 

použité skladby a materiály včetně hudebních nástrojů jsou originální. Je snaha používat 

tytéž skladby a materiály opakovaně. Tím se vypěstuje u dětí pocit svobody a schopnost 

sám něco objevit. Výuka trvá čtyřicet minut a probíhá dvakrát měsíčně. 

Další kurz se nazývá Červená jablka (Red Apples). Je určený pro děti kolem dvou 

let. I tento kurz se otvírá vždy v dubnu a v říjnu. Kurz je buď půlroční, nebo roční a 

zájemci si mohou zvolit, budou-li kurz navštěvovat dvakrát nebo třikrát měsíčně. Děti 

v tomto věku jsou velmi zvídavé a účastní se velice aktivně. Proto se v tomto kurzu snaží, 

aby získaly velký zájem o hudbu, a rozvíjí jejich schopnost poslouchat. Při výuce si 

                                                 
42

 Údaj podle stránky Yamaha. http://www.yamaha-mf.or.jp/edu_system/. 
43

 Údaj podle stránky Yamaha. http://www.yamaha-mf.or.jp/overseas/.  

http://www.yamaha-mf.or.jp/edu_system/
http://www.yamaha-mf.or.jp/overseas/
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poslechnou hru učitele, v průběhu kurzu začínají zpívat různé písničky, rytmizují 

specifické rytmy pomocí různých bicích nástrojů, vytváří si představu pomocí obrázkové 

knížky spolu s hudbou a tak dále. Kurz věnuje prvkům poslouchat, zpívat a rytmizovat. 

Maximální počet dětí v jedné skupině je osm a i tato výuka trvá čtyřicet minut. 

Kurz Hudební říše divů (Music Wonderland) navštěvují tříleté děti. Říká se, že je to 

období, kdy se začíná vytvářet jejich osobnost a tento kurz se snaží získat dětskou 

náklonnost k poslechu a projevu. Cílem je poslechnout si hudbu s představivostí a zachytit 

její citový projev. Rozvíjí se představivost, intonační schopnost a soustředěnost pomocí 

audio-vizuálních učebnic. Podněcuje se rovněž schopnost sebevyjádření. Během tohoto 

kurzu se děti naučí i solmizační způsob zpěvu. Stejně jako předchozí kurz se soustředí 

zejména na poslech, zpěv a rytmizaci. Zároveň se začíná rozvíjet schopnost projevu 

potřebného ke hře na klávesový nástroj. Děti si při výuce vyzkouší pomocí bicích či 

klávesových nástrojů volné vyjádření hudby, kterou sami cítili, a tím se jejich motivace ke 

hře na nástroj posílí. Délka kurzu je rok nebo půl roku a začíná v květnu a v listopadu. 

Chodí se třikrát měsíčně a délka výuky je padesát minut. Počet dětí v jedné výukové 

skupině je zhruba osm. 

Děti předškolního věku (čtyři až pět let) mají dvouletý kurz Junior Music Course. 

Tento kurz se otevírá v květnu a v listopadu. Výuka se koná čtyřicetkrát ročně, jedna lekce 

trvá šedesát minut a probíhá ve skupině. Počet dětí se pohybuje okolo deseti. Tento věk je 

nejvhodnější pro rozvoj schopností k poslechu hudby. Děti zde získávají všeobecný základ 

pro hru na nástroj. Cílem kurzu je zavést do výuky rovnoměrně všechny důležité prvky – 

poslouchat, zpívat, hrát, číst a tvořit, a prohlubovat tyto schopnosti a dovednosti: hudební 

cítění, intonaci, rytmus, zazpívat s hudební představivostí a se správou výškou tónu, hra na 

klávesový nástroj, včetně jednoduchého doprovodu a čtení z not. Nyní uvedeme stručný 

výukový plán: 

Po třech měsících Hra jednoduchých melodií jednou rukou. 

Po půl roce Hra oběma rukama. 

Po roce Tóniny C dur, G dur a F dur. 

Práce se základními harmonickými funkcemi. 

Hra a zpěv vhodnými způsoby dle skladeb. 

Po dvou letech Tóniny C dur, G dur, F dur, a moll, a d moll. 

Osvojení způsobů hudebního vyjádření. 

Hra s hudebním cítěním. 

Tabulka 2 – Výukový plán kurzu Junior Music Course 
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Po absolvování tohoto kurzu se osvojené schopnosti prověří zkouškou zvanou Grade of 

Music Base
44

. Poté se rozhodne, na který klávesový nástroj bude hrát a do jakého kurzu 

postoupí. Absolventi tohoto kurzu si mohou vybrat jeden z následujících – Junior Special 

Advanced Course, Junior Extention Course, Piano Junior nebo Electone Junior. 

Kurz Junior Extention Course trvá dva roky. Výuka se koná ve skupině, v níž 

studuje kolem deseti dětí. Jedná se o všeobecné osvojení intonace, zpěvu, hry, ansámblu a 

čtení z not. Rozvíjí se samostatnost a konečným cílem kurzu je získání stupeň devět na 

zkoušce Yamaha Grade. 

Tříletý kurz Junior Special Advanced Course kombinuje výuku jak skupinovou, 

okolo šesti dětí, tak individuální. Na tomto kurzu se učí intonace, harmonie, kompozice, 

improvizace, ansámbl a další. Ke konci kurzu si děti ověří svou schopnost na zkoušce 

Yamaha Grade stupeň sedm. 

Kurz Piano Junior či Electone Junior se dělí do deseti kroků a každý krok trvá 

zhruba půl roku. Po absolvování každých dvou kroků je podmínka vykonání zkoušky 

Yamaha Grade stupně deset až šest. Piano Junior běží individuálně. Hraje se sólový 

repertoár a pěstuje se čtyřruční hra. Zde je snaha osvojit schopnost hry na klavír a 

sebevyjádření. Cílem kurzu Electone Junior je naučit se hrát sólový repertoár, doprovázet 

podle akordických značek, aranžovat a další. Jeho výuka je individuální nebo skupinová se 

třemi až pěti dětmi. 

Děti školního věku začínají kurzem zvaným Junior-Step Fundamental Course. Je 

rozdělený do několika menších kroků a délka celého kurzu je cca rok. Zájemci si vyberou 

buď hru na klavír nebo na electone. Výuka probíhá individuálně nebo skupinově – tři až 

pět dětí. Hlavním cílem je získat potřebný základ pro hru na nástroj. Výuka se věnuje 

hlavně prvkům poslouchat, zpívat, hrát a číst. Snaží se o prožívání hudby, aby se v dítěti 

rozvíjela pozitivita a motivace k hudbě, a nakonec úspěšné vykonání zkoušky Yamaha 

Grade stupeň jedenáct. Po absolvování děti postupují do kurzu buď Piano Junior, Electone 

Junior či Junior-Step Course. 

Kurz Junior-Step Course má podobný obsah jako u kurzu Junior Extention Course. 

Je dvoustupňový, interval každé stupně je zhruba jeden rok a výuka je opět skupinová. 

Podmínkou postupu do vyššího kurzu je získání stupně devět na zkoušce Yamaha Grade. 

Po úspěšné vykonání zkoušky absolventy čekají následující kurzy – dvouletý kurz Junior 

Advanced Course I či II, anebo Piano Junior či Electone Junior krok pět. 

                                                 
44

 Zkouška je v rámci systému Yamaha Grade Examination System. Viz kapitola 3.1.1.5 Yamaha Grade, s. 

26. 
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3.1.1.2 Školné u základních kurzů pro děti45 

Následující tabulka ukazuje školné u základních kurzů pro děti. Jejích ceny se 

pohybují zhruba mezi 600 až 1 500 korun českých měsíčně. K tomu se platí při vstupu 

jednorázový vstupní poplatek, poplatek za údržbu a speciální poplatek při školních akcích. 

Název kurzu 

Cena 

Školné/měsíc 

Skupinová Individuální 

Krabička tónů 630 Kč - 

Červená jablka 945 Kč (3x měsíčně) - 

Hudební říše divů 945 Kč - 

Junior Music Course 1 260 Kč - 

Junior-Step Fundamental 

Course 
1 365 Kč 1 470 Kč 

Tabulka 3 – Ceník základních kurzů pro děti 

3.1.1.3 Kurzy pro dospělé – Yamaha Music Lessons for Adults 

Hudební škola Yamaha připravuje pro dospělé pět základních kurzů – Klavír pro 

začátečníky, Klavír pro dospělé, kurz Můj repertoár, Populární klavír a Jazzový klavír. 

Výuka probíhá většinou ve skupině s malým počtem žáků, dva- až třikrát měsíčně. 

V učebně je umístěno několik klavírů tzv. Clavinova a každý žák hraje ve výuce na svou 

Clavinovu. Výhodou této formy výuky je to, že žáci dostanou například svůj part a zahrají 

si ansámbl. Což není možné při výuce individuální. Co se týče výukového materiálu, 

používají se originálně vyvinuté učebnice s vysoce kvalitními audio prostředky. Ve většině 

kurzů se využívá dvou typů učebnic. Jedna je zaměřená na techniku, potřebnou pro daný 

kurz, a jedna na repertoár. Skladby jsou většinou upravené dle typu kurzu či technické 

úrovně žáka. Délka výuky u skupiny je šedesát minut a u individuální výuky je třicet 

minut. 

Klavír pro začátečníky je určený hlavně pro ty, kteří nemají vůbec zkušenost s hrou 

na klavír. Kurz začíná základním cvičením prstové techniky, kde si také osvojí způsoby či 

formy úhozu a čtení not. Charakteristikou tohoto kurzu je to, že již v raném stadiu se 

                                                 
45

 Uvedené ceny byly platné pouze do března 2014 a byly přepočítány z japonských jenů do českých korun 

dle kurzovního lístku České národní banky ke dni 30. května 2014. 
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pozvolna učí také hra oběma rukama a pomocí pedálů. Plán celého kurzu je například 

takový, že si žáci osvojí během tří měsíců hru legata či staccata a ve skladbách se objeví 

osminové hodnoty. Po půl roce se naučí prstoklad, hra artikulace a po roce akordické 

značky, zahrají si skladby v nónovém rozsahu apod. Použité skladby jsou všeobecně známé 

z různých žánrů a aranžované pro tento kurz. 

 Technika Skladby 

Po třech měsících Hra pěti prsty, hra legata a staccata, 

hra melodií s osminovými 

hodnotami… 

Óda na radost od L. vana 

Beethovena aj. 

Po půl roce Úhoz s dynamikou, prstoklad, hra 

s akcentem… 

Valčík z Lehárovy operety 

„Veselá vdova“ aj. 

Po roce Užití prstů v nónovém rozsahu, 

různé artikulace, akordické značky… 

Fly Me to the Moon, When 

You Wish Upon a Star aj. 

Tabulka 4 – Výukový plán modelový (kurz Klavír pro začátečníky) 

Kurz Klavír pro dospělé má podobný obsah jako kurz předchozí. Tento kurz 

navštěvují například žáci, kteří hráli kdysi na klavír a chtějí začít znovu nebo chtějí hrát 

odlišné žánry. Procvičuje se nejen základ klavírní techniky či čtení z not, ale i techniku 

potřebnou pro široký, připravený repertoár. Například v prvních třech měsících se cvičí 

durové stupnice a hra rozložených akordů. Po půl roce se objevují stupnice mollové, hra 

v šestnáctinách a po roce se hrají chromatické stupnice, hra v oktávách, swingové melodie 

atd. 

 Technika Skladby 

Po třech měsících Stupnice v durových tóninách, hra 

rozložených akordů, hra melodií 

s osminovými hodnotami… 

Salut d´Amour od E. Elgara, 

Someday My Prince Will 

Come z Disneyho filmu 

„Sněhurka“ aj. 

Po půl roce Stupnice v mollových tóninách, hra 

melodií s šestnáctinovými 

hodnotami… 

Plasir d´Amour od J. P. 

Martiniho, Voi che sapete che 

cosa e amor z opery 

„Figarova svatba“, You Raise 

Me Up aj. 
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Po roce Chromatické stupnice, oktávová hra, 

hra swingových melodií… 

Saving ll My Love for You, 

Nokturna od F. Chopina aj. 

Tabulka 5 – Výukový plán modelový (kurz Klavír pro dospělé) 

Dalším kurzem pro dospělé je tzv. Můj repertoár (My Repertoire). Tady se věnují 

pouze vytvoření repertoáru a kurz je doporučován pokročilejším žákům. Výhodou kurzu je 

sestavení vlastního repertoáru „po svém a svým tempem“. Existuje i album s mnoha 

skladbami, určené pro tento kurz. Toto album je rozdělené do čtyř oblastí – skladby 

klasické v upravené či autentické podobě, skladby domácí, lidové písně a filmová hudba. 

Kurz Populární klavír navštěvují žáci, kteří chtějí například hrát a sami aranžovat 

populární skladby. Začíná procvičováním základní techniky a čtením not. Zde se učí 

charakteristické rytmy pro populární hudbu, akordické značky, různé úpravy a k tomu 

potřebnou teorii. Výuka má široké možnosti, může se hrát pečlivě podle not, v různých 

úpravách či hrát s doprovodnou nahrávkou, vyvinutou pro tento kurz. Hraje se pop, 

filmová hudba, bossa nova i jazz. Kurz je rozdělený do čtyř úrovní – kurz I pro začátečníky, 

kurz II pro středně pokročilé, kurz III pro pokročilé a Master Course pro vyšší pokročilé. 

 Technika Skladby 

Po třech měsících Stupnice v durových tóninách, 

rozložené akordy, hra melodií 

s osminovými hodnotami… 

Time After Time, A Whole 

New World aj. 

Po půl roce Stupnice v mollových tóninách, hra 

melodií s šestnáctinovými 

hodnotami… 

Don´t Know Why, Amazing 

Grace aj. 

Po roce Chromatické stupnice, oktávová hra 

shuffle, swing… 

It´s Only a Paper Moon, 

Merry Christmas, Mr. 

Lawrence aj. 

Tabulka 6 – Výukový plán modelový (kurz Populární klavír) 

Vedle těchto základních kurzů je rovněž připravený speciální kurz pro zájemce o 

zkoušky Yamaha Grade
46

. Jeho výuka je individuální a její plán je sestavený podle stupňů 

zkoušek. Délka lekce je třicet až čtyřicet pět minut a počet lekcí se pohybuje okolo dvaceti 

                                                 
46

 Více o Yamaha Grade na s. 26. 
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čtyř- až čtyřiceti ročně. 

3.1.1.4 Školné u kurzů pro dospělé47 

Cena školného základních kurzů pro dospělé se mění podle místa školy a počtu lekcí. 

Ceny školného u základních kurzů pro dospělé se pohybují při skupinové výuce okolo 800 

až 1 500 Kč a při individuální výuce okolo 1 100 až 1 900 Kč. 

Název kurzu 

Školné/měsíc 

Skupinová Individuální 

(2x měsíčně) (3x měsíčně) (2x měsíčně) (3x měsíčně) 

Klavír pro 

začátečníky 
Od 800 Kč Od 1 300 Kč Od 1 100 Kč Od 1 700 Kč 

Klavír pro 

dospělé 
Od 1 000 Kč Od 1 500 Kč Od 1 300 Kč Od 1 900 Kč 

Můj 

repertoár 
Od 800 Kč Od 1 300 Kč Od 1 100 Kč Od 1 700 Kč 

Populární 

klavír 

(3x měsíčně) (3x měsíčně) 

1 500 Kč (kurz I) 1 900 Kč (kurz I) 

1 700 Kč (kurz II) 2 100 Kč (kurz II) 

1 900 Kč (kurz III) 2 300 Kč (kurz III) 

2 000 Kč (Master Course) 2 400 Kč (Master Course) 

Jazzový 

klavír 
1 500 Kč 1 900 Kč 

Tabulka 7 – Ceník základních kurzů pro dospělé 

Co se týče školného za individuální kurz pro Yamaha Grade, ceny jsou rozdělené podle 

úrovně a mění se také podle místa školy. Když vezmeme jako příklad školné, které je 

platné v hudebním centru Yamaha Kičidžódži, je v rozpětí od 1 890 do 3 045 Kč. 

                                                 
47

 Ceny, které jsou uvedeny v této části kapitoly, byly přepočítány od japonských jenů do českých korun 

podle kurzovního lístku České národní banky ke dni 30. května 2014. 
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Yamaha Grade Školné/měsíc 

13-9 1 890 Kč 

8-7 2 100 Kč 

6 2 300 Kč 

5 2 625 Kč 

4 2 835 Kč 

3 3 045 Kč 

Tabulka 8 – Ceník individuálního kurzu pro Yamaha Grade 

K těmto cenám, které jsme uvedli v této části kapitoly, se platí při vstupu 

jednorázový vstupní poplatek a při mimořádných akcích se platí zvláštní poplatek.  

3.1.1.5 Yamaha Grade 

Nyní budeme mluvit o zkouškovém systému Yamaha Grade, který byl již několikrát 

zmíněn během pojednání o hudební škole Yamaha. Tento zkouškový systém je důležitou 

součástí studia na škole a byl zaveden v roce 1967. Až na některé výjimky, je přístupný 

nejen pro studenty školy Yamaha, ale pro všechny, kteří studují hudbu. Cílem tohoto 

systému je získat hudební cítění ověřováním schopností a věnovat se tvůrčí rozmanitosti 

v hudebním projevu. Systém také funguje jako návod k tomu, jak by se mělo učit, aby se 

schopnosti a dovednosti nadále rozvíjely. 

Systém se dělí na několik stupňů tzv. Grade
48

. Zkouška ze hry na klavír či na 

electone je rozdělená dle schopnosti a cílů na Grade třináct až jedna. V současné době se 

však zkouška Grade jedna nekoná. Grade třináct až jedenáct je určený pro začínající 

studenty a Grade deset až šest je pro ty, kteří studují hudbu a hrají na nástroj jako koníček. 

Grade pět a výš je pro ty, kteří se chtějí stát hudebními specialisty. Mimo tyto stupně 

existuje ještě zkouška zvaná Grade of Music Base, kam se mohou přihlásit pouze 

absolventi kurzu Junior Music Course. Děti si zde ověřují výsledky své každodenní snahy 

a mají tak klíč k dalšímu studiu. 

U Grade třináct až jedenáct, zkoušku provádí přímo vyučující, který musí být 

kvalifikovaným zkoušejícím nadací Yamaha Music Foundation. Proto se nemohou ucházet 

ti, jejichž pedagog nesplňuje tuto podmínku. Termín či obsah zkoušky stanoví sám 

pedagog a zkouška je platná pro následující učebnice. 

                                                 
48

 Čti [grejd]. 
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Stupeň 13 

 

New Piano Study 3, Piano Study 3, Piano Study for Adults 

3, Junior-Step Fundamental Course 2 

Stupeň 12 New Piano Study 2, Piano Study 2, Piano Study for Adults 

2 

Stupeň 11 New Piano Study 1, Piano Study 1, New Piano Friends 2, 

Piano Friends 2, Piano Study for Adults 1 

Tabulka 9 – Učebnice pro zkoušku Yamaha Grade 13-11 

Zkouška Grade deset až šest má dva typy. Z nich si uchazeči vyberou jeden. 

Zkouška typu A se skládá ze dvou skladeb. Jedna je z volného výběru a druhá je 

z povinných skladeb. Pak je hra z listu. Typ B se tvoří z hry volného výběru, hry z listu, 

hry doprovodu či improvizace a ze hry podle sluchu. 

Zkouška pro stupně Grade pět až tři má několik části. První je improvizace. Při této 

části zkoušky uchazeči dostanou dva úkoly – variace a motiv, a podle těchto úkolů 

předvedou svou improvizační hru. Pak následuje část hry z listu, před kterou dostanou 

uchazeči dvacet sekund na přípravu. Poslední část je samozřejmě hra skladeb. Uchazeči o 

Grade pět nebo čtyři si připraví celkem čtyři skladby – jednu z povinných skladeb a tři 

skladby volného výběru. Uchazeči o Grade tři si připraví jednu z povinných skladeb, čtyři 

skladby volného výběru a k tomu jednu skladbu vlastní. Podmínka k výběru volných 

skladeb je taková, že si uchazeči mohou zvolit od stejného autora maximálně dvě skladby. 

Nelze si vybrat etudy a také hrát skladbu ze seznamu povinných jako volný výběr. Všechny 

skladby se nehrají, zkoušející je vyberou na místě. 

O Grade dva se mohou ucházet buď ti, kteří úspěšně vykonali zkoušku Grade tři, 

nebo ti, kteří dosáhli stejné úrovně jako absolventi Grade tři. Zkouška se skládá ze dvou 

částí – interpretace skladeb a improvizace. Na interpretaci si uchazeči připraví celkem šest 

skladeb. Z toho pět je z volného výběru. Jedna však musí být z období baroka, dále z 

klasicismu, romantismu a jedna z moderny. Vedle toho je také skladba vlastní, kterou složí 

sám uchazeč. Její styl či obsah je zcela volný, musí však být na interpretační úrovni 

odpovídající Grade dva. Notový materiál vlastní skladby se musí předem odevzdat. 

Zkouška z improvizace probíhá tak, že si uchazeči vyberou jeden ze tří modelů, kde se 

každý model skládá ze čtyř až šesti tónů, a podle vybraného modelu zaimprovizují. Před 

zkouškou je patnáct minut na přípravu. Interpretační styl je volný, délka skladby 

maximálně osm minut. 

Při vykonání zkoušky se platí zvláštní poplatek. Jeho ceník najdeme v následující 

tabulce. 
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Yamaha Grade Cena 

13 až 11 300 Kč 

10 800 Kč 

9 a 8 1 000 Kč 

7 a 6 1 200 Kč 

5 1 800 Kč 

4 2 000 Kč 

3 2 400 Kč 

2 10 000 Kč 

Tabulka 10 – Ceník poplatků Yamaha Grade 

3.1.2 Hudební škola při hudební fakultě univerzity Toho-Gakuen 

Tuto hudební školu s dlouhou tradicí založil hudební kritik Hidekazu Jošida v roce 

1949 pro potřebu raného hudebního vzdělávání. Je považována za nejstarší hudební školou 

a dnes má zhruba třicet poboček po celém Japonsku. Přestože všechny pobočky jsou vždy 

v těsném kontaktu s univerzitními profesory, najde se mezi nimi nepatrný rozdíl ve 

studijním obsahu, plánu, i ve školném. Každá pobočka má svůj specifický vzdělávací 

program a do určité míry je nezávislá. 

Na této škole se učí hra na hudební nástroj a vedle této výuky se klade velký důraz na 

dva významné obory – solfège
49

 a komorní hru. Aby žáci dobře pochopili hudbu a její 

hluboký význam, škola považuje výuku solfège za důležitou součást hudebního vzdělávání. 

Výuka je skupinová a probíhá v malém počtu, aby se učitelé mohli věnovat každému 

ze žáků. Pravidelně se píše test, aby učitelé zjistili úroveň jednotlivých žáků. 

Nepostradatelným zdrojem tvoření hudby na této škole je také komorní hra. Její výuka 

začala již v roce 1950, kdy založil Hideo Saitó orchestr hudební školy. Tento známý 

japonský hudebník a pedagog vyučoval orchestr tak, že se všem žákům věnoval velice 

pozorně a naučil je podstatný základ a pravidla potřebná při komorní hře. Tato 

zakladatelská filozofie platí dodnes. 

Nyní se podíváme na podrobnější charakteristiku školy pomocí příkladu centrální 

školy, která sídlí přímo v univerzitním areálu Toho-Gakuen. 

                                                 
49

 Čti [solféž]. Slovo pochází z francouzštiny. Jedná se o intonační a harmonické procvičování a čtení z not. 
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3.1.2.1 Centrální škola v tokijské Senkawě 

Hudební vzdělávání na centrální škole probíhá na základě pečlivého studijního plánu, 

který rozvrhuje škola spolu s univerzitními profesory. Většina učitelů a učitelek jsou 

absolventi hudební fakulty univerzity Toho-Gakuen. 

Na této pobočce mohou studovat děti od tří do patnácti let
50

 a existují dva typy studií. 

Prvním typem je řádné studium, kde žáci studují všechny tři obory, to znamená solfège, 

hlavní obor
51

 a komorní hru. 

Výuka solfège probíhá v hlavní budově školy a je skupinová. Kapacita jedné skupiny 

je maximálně deset žáků. V některých ročnících se skupiny dělí podle úrovně
52

. I když se 

říká solfège, lze říci, že se při této výuce učí vše, co se týká hudební teorie, tzn. hudební 

nauka, intonace, harmonie, formy, kontrapunkt a samozřejmě hra či zpěv z listu. 

Další výukou řádného studia je nástrojová hra. Na této centrální škole lze studovat 

hru na klavír, housle, violoncello, flétnu, klarinet, harfu, marimbu, bicí a sólový zpěv. Tuto 

výuku mají povinně děti ve věku šesti let a výš. Děti v nižší věkové kategorii ji mají pouze 

volitelnou. Výuka je individuální a probíhá v domě učitele. Proto škola většinou vyhledá 

žákovi učitele, který bydlí v blízkosti žákova bydliště. Vždy na konci školního roku
53

 se 

koná ročníková zkouška, kde žáci předvedou před učiteli svou celoroční práci. 

U dětí ve věku devíti let začíná povinná výuka komorní hry. Probíhá vždy v sobotu 

odpoledne v budovách školy. Žáci ve věku devět a deset let, kteří hrají na smyčcový 

nástroj, mají povinný smyčcový orchestr a ostatní chodí na sborovou praxi. Žáci ve věku 

jedenáct let a výš mají další možnosti. Klavíristé v tomto věku si zvolí buď sbor, nebo 

komorní ansámbl s klavírem. Pro smyčcové hráče zůstává orchestr povinným a jiní žáci si 

mohou vybrat z možností sborové praxe a skupinové výuky hry na jeden z těchto 

dechových nástrojů – flétna, klarinet a kornet. Tyto nástroje si lze vypůjčit od školy, avšak 

pouze v prvním roce studia této výuky. 

Další typ studia, kde žáci mohou studovat pouze solfège a komorní hru, je určený 

pouze pro děti ve věku devět až dvanáct let, studující hru na hudební nástroj privátně mimo 

školu. Na výuku chodí společně s žáky řádného studia a je možné studovat až do patnácti 

let. Kdo by měl zájem o přestup do řádného studia, musí úspěšně složit přestupovou 

zkoušku. 

                                                 
50

 V některých jiných pobočkách lze studovat i do osmnácti let. 
51

 Hra na hudební nástroj nebo sólový zpěv. 
52

 Na konci roku se píše zjišťovací test úrovně, podle jehož výsledku budou žáci zařazeni do vhodných 

skupin. 
53

 Většina běžných škol v Japonsku začíná nový školní rok v dubnu, ale v této hudební škole začíná nový 

školní rok v říjnu. 
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VÝUKA SOLFÈGE 

Ročník Věk Délka výuky 

Předškolní 

3-4 45 minut (1x týdně) 

4-5 60 minut (1x týdně) 

5-6 70 minut (1x týdně) 

1. 6-7 
80 minut (1x týdně) 

2. 7-8 

3. 8-9 

90 minut (1x týdně) 4. 9-10 

5. a výš 10-15 

VÝUKA KOMORNÍ HRY 

Ročník 

Délka výuky 

Sbor Orchestr 
Klavírní 

ansámbl 

3. a 4. 
60 minut 

(1x týdně) 

90 minut 

(1x týdně) 

- 

5. a výš 
90 minut 

(1x týdně) 

VÝUKA HRY NA NÁSTROJ 

Ročník Délka výuky 

Všechny 60 minut (1x týdně) 

Tabulka 11 – Délka jednotlivé výuky dle věkové kategorie 

Podmínkou přijetí do této školy je úspěšné vykonání talentových zkoušek, které se 

konají dvakrát ročně vždy dva až tři měsíce před nástupem do studia. Do studia lze 

nastoupit buď v dubnu, nebo v říjnu. Než se podává přihláška, musí být zaplacený poplatek, 

který činí 2 160 Kč pro uchazeče ve školním věku, 1 080 Kč pro uchazeče ve věku pět až 

šest let a zhruba 650 Kč pro uchazeče ve věku tři až čtyři let
54

.  

Zkoušky probíhají ve třech fázích – pohovor s uchazečem a s jeho rodiči, zkouška 

ústní a praktická. Ústní zkouška u dětí předškolního věku probíhá skupinovou formou, kde 

se zjišťuje talent dítěte. Děti školního věku mají ústní zkoušku z hudební nauky, intonace, 

rytmického cvičení a ze zpěvu z listu. Praktickou zkoušku musí vykonat v zásadě děti ve 

věku šest let a výš, které se chystají studium. 

Repertoár na praktickou zkoušku z klavíru vypadá takto: 

                                                 
54

 Ceny, které jsou uvedeny v této části kapitoly, byly přepočítány od japonských jenů do českých korun 

podle kurzovního lístku České národní banky ke dni 30. května 2014. 
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Ročník Věk Repertoár 

1. a 2. roč. 6-8 - skladba dle vlastního výběru 

3. roč. 8-9 - skladba dle vlastního výběru 

- skladba z děl J. S. Bacha 

4. až 6. roč. 9-12 - skladba dle vlastního výběru 

- skladba z děl J. S. Bacha 

- hra z listu 

1. roč. nižší 

střední školy 

12-13 - skladba dle vlastního výběru 

- skladba z následujících děl
55

 

 „L´Egyptinne“ od J. Ph. Rameaua 

 „Les Petits Moulins à Vent“ od F. Couperina 

 „Les Berjeries“ od F. Couperina 

- hra z listu 

2. a 3. roč. 

nižší střední 

školy 

13-15 - skladba z děl J. S. Bacha 

- jedna ze sonát J. Haydna nebo W. A. Mozarta (celá) 

- hra z listu 

Tabulka 12 – Repertoár na přijímací zkoušku z klavíru 

Skladby se hrají bez repetic a z časového důvodu je možné, že zkoušející během hry 

uchazeče zastaví. Celé přijímací řízení trvá dvacet až třicet minut. 

3.1.2.2 Školné za studium na centrální škole 

Nyní se podíváme na školné. Jako příklad uvedeme základní školné řádného studia a 

jeho ceník vypadá následovně. Z této tabulky vyplývá, že studium na této škole je finančně 

náročné. Když to spočítáme jako ročně, již studium pro nejnižší věkové kategorie stojí přes 

25 000 Kč a žákům nižší střední školy vyjde na necelých 130 000 Kč. Avšak je to pouze 

základní školné. Pokud se žák zúčastní intenzívního semináře či jiné hudební aktivity 

mimo rámec zvoleného studia, vzniknou další výdaje navíc. 

                                                 
55

 Zde se také uvádí, že uchazeči musí používat notové vydání od vydavatelství ONGAKUNOTOMOSHA, 

editované Kazuko Jasukawou. 
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Ročník Věk 
Solfège + hra na 

nástroj 

Komorní 

hra 

Údržba 

školy 

Celkem 

/měsíc 

Předškolní 

3-4 2 160 Kč - 

216 Kč 

2 376 Kč 

4-5 3 024 Kč - 3 240 Kč 

5-6 7 776 Kč - 7 992 Kč 

1. a 2. 6-8 8 640 Kč - 8 856 Kč 

3. až 6. 8-12 9 072 Kč 432 Kč 9 720 Kč 

Žáci nižší 

střední 

školy 

12-15 10 152 Kč 432 Kč 10 800 Kč 

Tabulka 13 – Ceník školného řádného studia klavírní hry (cena/měsíc)
56

 

3.1.2.3 Další zajímavosti ke studiu na centrální škole 

Centrální škola připravuje pro své žáky různé doplňující a zajímavé programy ke 

studiu. Pořádá různé typy koncertů, například školní koncert, mimoškolní koncert, 

společný koncert žáků hudební školy a univerzitních studentů, koncert ve spolupráci 

s dalšími pobočkami atd. Zajímavá je také tzv. veřejná zkouška pro klavíristy. Žáci, kteří 

prospěli při ročníkové zkoušce, se mohou přihlásit na veřejnou zkoušku ve formě recitálu. 

Dále jsou různé mimořádné semináře univerzitních profesorů či hostujících profesorů ze 

zahraničí, letní klavírní či houslový kurz, intenzivní orchestrální seminář, kam se hlásí žáci 

ze všech poboček a další možnosti. 

3.2 Studium klavírní hry v rámci státního vzdělávacího systému 

Jak již jsme dříve zmínili
57

, odborné vzdělávání v rámci státního vzdělávacího 

systému začíná od sekundárního vzdělávání. Studium hudebních oborů probíhá na 

některých vyšších středních, na vysokých či na odborných školách. Abychom si mohli i 

zde udělat obrázek toho, jaká je charakteristika studia klavírní hry, jak probíhá výuka 

tohoto studia či jak finančně náročné je studium na těchto školách, vezmeme nyní opět 

jako příklad tři školy – střední školu hudby při hudební fakultě Tokijské univerzity umění, 

hudební fakulta Tokijské univerzity umění a odbornou školu Hudební akademie Kunitači, 

kde se provádí odborné studium hry na klavír. 

                                                 
56

 Uvedené ceny byly přepočítány z japonských jenů do českých korun podle kurzovního lístku České 

národní banky ke dni 30. května 2014. 
57

 S. 18. 
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3.2.1 Střední škola hudby při hudební fakultě Tokijské univerzity umění58 

Tato stření škola vznikla v roce 1954 při hudební fakultě Tokijské univerzity umění a 

v Japonsku se o této střední škole často říká zkráceným názvem Geikó. Jako státní je 

jedinou střední školou s hudebním zaměřením a je také průkopníkem všech středních škol 

tohoto druhu. Cílem vzdělávání na této škole je zejména výchova vynikajících skladatelů a 

interpretů, ale zároveň se snaží i o výchovu jedinců s vysokou kultivovaností a s vysokým 

standardem nejen ve svém oboru. Škola poskytuje všeobecné a odborné vzdělávání na 

základě kurikulární směrnice pro vyšší sekundární vzdělávání a odborné předměty jsou 

sestaveny tak, aby se mohli studenti hudebně vzdělávat systematicky a komplexně. 

Specializace, které se zde vyučují, jsou hudební nástroje (klavír, nástroje smyčcové, 

dechové a bicí), zpěv
59

, skladba a japonská tradiční hudba včetně jejích nástrojů. 

Školní rok na této škole začíná v dubnu a končí v březnu následujícího roku. Školní 

rok je rozdělený do dvou pololetí
60

. Jedna vyučovací hodina má padesát minut. 

V současnosti existují na této škole dva studijní plány, protože pro studenty přijaté po 

školním roce 2013 včetně, platí nově vydaná kurikulární směrnice. 

 Vyučovací oblasti 
Předměty 

Studijní plán I
61

 Studijní plán II
62

 

Všeobecné 

předměty 

Japonský jazyk 

Všeobecná japonština 

Moderní japonština 

Klasická japonština 

Všeobecná japonština 

Moderní japonština B 

Klasická japonština B 

Dějiny a 

společenská 

výchova 

Světové dějiny A 

Dějiny Japonska B 

Moderní společnost 

Světové dějiny A 

Dějiny Japonska B 

Moderní společnost 

Matematika Matematika 

Věda 
Věda a život člověka 

Všeobecná věda B 

Věda a život člověka 

Základy biologie 

Zdraví a sport 
Tělesná výchova 

Zdraví 

Anglický jazyk 
Angličtina I 

Angličtina II 

Komunikační angličtina I 

Komunikační angličtina II 

                                                 
58

 Její oficiální název v anglickém jazyce je „The Music High School attached to The Faculty of Music, 

Tokyo University of the Arts“. 
59

 Od školního roku 2013 škola nepřijímá do tohoto oboru nové studenty. 
60

 První pololetí trvá od dubna do září a druhé pololetí od října do března následujícího roku. 
61

 Platí pro studenty, kteří byli přijati do školního roku 2013. 
62

 Platí pro studenty, kteří byli přijati po školním roce 2013. 
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Orální komunikace I 

Čtení 

Psaní 

Komunikační angličtina III 

Projev v angličtině I 

Projev v angličtině II 

Domácí ekonomika Základy domácí ekonomiky 

Informatika Informatika A Společnost a informatika 

Zvláštní aktivita Homeroom
63

 

- Integrované studium
64

 

Odborné 

předměty 
Hudební výchova 

Hudební teorie 

Dějiny hudby 

Interpretační studium 

Poslechové studium 

Solfège 

Hudební praktikum 

Hra na povinný nástroj 

Sbor / Orchestr 

Hra z listu 

Komorní hra 

Tabulka 14 – Studijní plány na střední škole hudby při hudební fakultě Tokijské univerzity umění 

Nyní si řekneme pár slov k odborným předmětům. Hudební teorie je koncipována 

jako analýza různých skladeb. Co se týče dějin hudby, studenti v oboru japonská tradiční 

hudba mají dějiny japonské hudby a ostatní mají dějiny evropské hudby. Interpretační 

studium je studiem hry na hudební nástroje a cílem poslechového studia je prohlubování 

hudební vědomosti poslechem skladeb od různých autorů a interpretů. Výuku solfège mají 

všechny tři ročníky dohromady. Studenti jsou rozděleni dle úrovně do deseti skupin a 

výuka probíhá po těchto skupinách. V hudebním praktiku se jedná o praktickou hru 

v daném oboru. Výuku sboru mají studenti skladby, klavíru a japonské tradiční hudby a 

výuku orchestru mají studenti smyčcových, dechových a bicích nástrojů. Výuka většiny 

odborných předmětů probíhá jednou týdně jednu vyučovací hodinu, výuka hromadného 

typu
65

 probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny. 

Život na této škole je velice aktivní a pestrý. Zkoušky probíhají pravidelně. Vždy na 

                                                 
63

 Jde o výuku komunikační, při níž se například s celou třídou rozebírá třídní atmosféra nebo se mluví o 

celoškolních aktivitách apod. 
64

 Cílem tohoto předmětu je pěstování samoučení a samostatného myšlení studentů. Jde o předmět příčně a 

komplexně zaměřený, který předčí vyučovací oblasti. 
65

 Výuka, při níž se sejdou studenti všech ročníků. To znamená výuka solfège, orchestru, sboru či komorní 

hry. 



35 

 

konci prvního pololetí a na závěru roku jsou velké zkoušky ze všech předmětů a mezitím 

probíhají menší čtvrtletní zkoušky. Škola pořádá čtyřkrát ročně koncert zvaný Acanthus 

Concert, v listopadu bývá veřejný seminář a v únoru koncert komorních ansámblů. Ostatní 

aktivity školy jsou například třídenní mimoškolní soustředění, podzimní kulturně-sportovní 

slavnost, koncertní cesta studentů druhého ročníku, návštěva japonského loutkového 

divadla Bunraku, čtyřdenní lyžařská škola a další. 

3.2.1.1 Přijímací řízení 

Přijímací zkoušky do této školy probíhají v lednu a škola přijímá každý rok zhruba 

čtyřicet nových studentů ze všech hudebních oborů. Podle informace školy, ve školním 

roce 2013 škola přijala celkem třicet devět nových studentů a z toho čtrnáct jsou studenti 

v oboru klavír. 

Zkoušky se skládají ze čtyř částí. První je praktická zkouška z hlavního oboru. 

Praktická zkouška v oboru klavír se sestává z klavírní interpretace a ze hry z listu. U 

interpretace mají uchazeče předvést tři povinné skladby, které vypadají následovně: 

 Výběr ze šesti Francouzských suit od J. S. Bacha. 

(hra pouze částí Allemande, Courante, Sarabande a Gigue) 

 Hra následujících etud: 

 F. Chopin: Etuda cis moll op. 10 č. 4 

 F. Chopin: Etuda As dur op. 25 č. 1 

 Výběr z následujících sonát: 

 L. van Beethoven: Sonáta A dur op. 2 č. 2 

 L. van Beethoven: Sonáta D dur op. 10 č. 3 

 L. van Beethoven: Sonáta B dur op. 22 

Tabulka 15 – Seznam povinných skladeb při praktické zkoušce v oboru klavír 

Skladby se hrají bez repetic a vybraná sonáta se hraje celá. Hra zpaměti je podmínkou. 

Těm, kteří uspěli v této praktické části zkoušky, následuje část teoretická. Při teoretické 

části probíhá zkouška z hudební nauky a z diktátu
66

. Uchazeči, kteří udělali tuto část 

zkoušky, pak postupují do další části zkoušky z všeobecných předmětů
67

 a následujícího 
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 Jedná se o diktát jednohlasých či vícehlasých melodií a čtyřhlasých harmonií. Modelové příklady najdeme 

v přílohách, č. 3, s. IV. 
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 Z japonského jazyka, z matematiky a z anglického jazyka. 
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pohovoru. Škola přijímá nové studenty na základě všech výsledků na přijímacím řízení a 

odevzdaných dokumentů včetně doporučení od ředitele nižší střední školy, odkud uchazeč 

pochází. 

3.2.1.2 Poplatky a školné za studium na střední škole hudby Geiko68 

V následující tabulce najdeme poplatky a školné na střední škole hudby Geiko. 

Poněvadž je škola státní, její školné patří v japonském poměru k nejnižším a finančně 

méně náročným. 

Poplatek za přijímací řízení 1 960 Kč 

Jednorázový vstupní poplatek 11 280 Kč 

Školné (cena/rok) 23 040 Kč 

Tabulka 16 – Ceník studia na střední škole hudby při hudební fakultě Tokijské univerzity umění 

3.2.2 Hudební fakulta Tokijské univerzity umění69 

Tokijská univerzita umění vznikla v roce 1949 a je jedinou státní uměleckou 

univerzitou v Japonsku. O této škole se většinou říká zkráceným názvem Geidai. 

Univerzita se skládá ze dvou fakult, výtvarné a hudební, a v každé fakultě je zřizována 

graduální škola. Hudební fakulta nabízí čtyřletý bakalářský studijní program a její 

graduální škola zajišťuje dvouletý magisterský či tříletý doktorský studijní program. Mimo 

těchto studijních programů fakulta připravuje ještě dvouletý praktický kurz hudby, kde 

probíhá individuální hudební výuka. 

Bakalářské studium v oboru klavír klade důraz zejména na individuální výuku hry na 

klavír. Studijní plán je sestavený tak, aby si studenti během tohoto studia osvojili vyvážený 

repertoár z bohaté klavírní literatury. Snaží se vychovat klavíristy s hlubokým hudebním 

porozuměním, se správnou interpretační technikou a hudebním cítěním na vysoké úrovni. 

Studenti předvádějí výsledek svého studia různými způsoby. V prvním ročníku si při 

interpretační zkoušce hrají libovolné skladby. Studenti druhého ročníku si vyberou dvě 

stylově odlišná období a podle těchto vybraných období mají sestavit čtyřicetiminutový 

repertoár, který interpretují při ročníkové zkoušce. Studenti třetího ročníku sestaví 
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 Uvedené ceny jsou přepočítány z japonských jenů do českých korun na základě kurzovního lístku České 

národní banky ke dni 30. května 2014. 
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 Její oficiální název v anglickém jazyce je „Faculty of Music, Tokyo University of the Arts“. 
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třicetiminutový repertoár z libovolného výběru a zahrají si jej na fakultním koncertě. Ve 

čtvrtém ročníku je absolventský koncert se šedesátiminutovým programem třech stylových 

období. K tomu fakulta umožňuje úspěšným studentům, spolupráci s orchestrem či účast 

na různých koncertech v rámci fakulty i mimo ni. Bakalářský studijní program zajišťuje 

nejen studium sólového repertoáru, ale také výuky ansámblové hry – klavírní duo či 

komorní hra s klavírem. Kromě hry na klavír jsou samozřejmě připraveny veškeré 

teoretické předměty, které se týkají hudby, a je tu také možnost studia například hry na 

cembalo nebo na jiné klávesové nástroje jako druhý nástroj volitelného předmětu. 

Absolventi tohoto studijního programu získávají bakalářský titul. 

Co se týče magisterského studijního programu, jeho cílem je výchova samostatného 

umělce s výraznou osobností, hudebností a teoretickými základy. Studijní plán představuje 

umělecké a teoretické studium na vysoké úrovni. V něm probíhá výuka hry na klavír a 

psaní diplomové práce. Studenti tohoto studijního programu musí jednou ročně uspořádat 

magisterský koncert s rozsahem polovičního recitálu a podmínkou pro úspěšné dokončení 

tohoto studia je samozřejmě odevzdání diplomové práce. Magisterský titul se uděluje na 

základě této práce a závěrečné zkoušky s hodinovým repertoárem. 

Doktorský studijní program má ambice vychovat osobnost, která by se jako klavírista 

či hudební specialista uplatnila na vysoké profesionální úrovni. Ke studiu se požaduje 

teoreticko-analytická schopnost potřebná pro jedinečné umělecké vnímání. V doktorském 

studiu probíhá výuka hry na klavír pro získávání nejvyšší odbornosti a pravidelně se koná 

doktorská studijní konference. Studenti doktorského studia mají též jednu ročně doktorský 

recitál s celovečerním repertoárem. Na konci studia probíhá zkouška pro udělování 

doktorského titulu. Zkouška se tvoří z interpretace hry na klavír s celovečerním 

programem a z doktorandské práce. Po úspěšné vykonání této zkoušky absolventi získávají 

doktorský titul. 

3.2.2.1 Přijímací řízení 

Nyní budeme mluvit o přijímacím řízení na hudební fakultě Tokijské univerzity 

umění a na její graduální škole. 

Přijímací zkoušky na bakalářské studium probíhají na přelomu února a března. 

Přihlášku lze podat pouze na jeden obor a nelze se přihlásit jiným způsobem, jako je 

například podání přihlášky na bakalářský studijní program a zároveň i na dvouletý 

praktický kurz. Podmínkou přijetí do bakalářského studia je úspěšné dokončení 

sekundárního vzdělávání a úspěšné vykonání centrální zkoušky pro přijímací řízení do 

státních univerzit. Každý student, který se chce ucházet o studium na některé státní 
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univerzitě, musí vykonat tuto zkoušku ze všeobecných předmětů, potřebných 

k přihlášenému oboru. V případě jedné z podmínek přijetí do bakalářského studia v oboru 

klavír na této fakultě je vykonání centrální zkoušky z japonského jazyka a z cizího jazyka
70

. 

Centrální zkouška pro přijímací řízení do státních univerzit probíhá v lednu. Přijímací 

zkoušky v oboru klavír se jinak skládají ze dvou částí – z částí praktické a teoretické. 

Praktická část je dvoukolová a hra zpaměti je podmínkou. Pro první kolo si uchazeči 

připraví preludium a fugu z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru od Johanna 

Sebastiana Bacha a dvě etudy z opusu deset nebo dvacet pět od Frederyka Chopina. Při 

zkoušce si však uchazeči zahrají z vybraných etud pouze jednu. V prvním kole se skladby 

hrají bez repetic v libovolném pořadí. Poté uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, postupují 

do druhého kola. V druhém kole hrají jednu z libovolných sonát od Ludwiga vana 

Beethovena, kterou si uchazeč připraví celou, a program trvající více než patnáct minut. 

Tento program se musí skládat z částí a) a b), jak je patrno z následující tabulky, a celková 

délka části a) musí být víc než deset minut. Další částí zkoušky druhého kola je hra 

neznámých skladeb, které jsou zveřejněny měsíc před přijímacími zkouškami. Při tomto 

kole uchazeči zahrají nejdřív neznámé skladby, pak vybranou sonátu a nakonec skladby 

z patnáctiminutového programu. Skladby se v tomto kole hrají většinou také bez repetic. 

Avšak repetice do osmi taktů jsou povolené. Je možné, že z časového důvodu dojde během 

zkoušky ke zkrácení skladeb či jejich zastavení komisí. 

1. kolo 1. Preludium a fuga z II. dílu Dobře temperovaného klavíru od J. S. Bacha. 

2. Dvě etudy z op. 10 nebo op. 25 od F. Chopina. 

2. kolo 1. Jedna z libovolných sonát od L. vana Beethovena. 

2. Program trvající více než patnáct minut ze skladeb a) a b): 

a) skladby od F. Schuberta, C. vona Webera, F. Mendelssohna-Barthodyho, 

F. Chopina, R. Schumanna, F. Liszta nebo J. Brahmse. 

b) skladby od G. Faurého, C. Debussyho, A. Skrjabina, S. Rachmaninova, 

S. Prokofjeva nebo B. Bartóka. 

3. Hra povinných skladeb 

Tabulka 17 – Repertoár z praktické části zkoušek na bakalářské studium v oboru klavír na Geidai 

Ti, kteří uspěli i v druhém kole, postupují do teoretické části přijímacích zkoušek. 

Teoretická část se tvoří z diktátu, z hudební nauky, ze zpěvu neznámé melodie z listu a 

z rytmu. Při diktátu zkoušející zadá a zahraje na klavír celkem tři příklady. První příklad je 
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jednohlasá melodie, druhý je melodie dvouhlasá a poslední je čtyřhlasá harmonie. Co se 

táče zpěvu neznámé melodie z listu, uchazeč zazpívá zadanou melodii solmizačně. Při 

rytmické zkoušce uchazeč sám diriguje takty a při tom solmizačně zazpívá melodii podle 

rytmu. Jejích modelové příklady najdeme v přílohách
71

. 

Přijímací řízení na magisterské studium probíhá v září a podmínkou přijetí na 

magisterské studium je úspěšné dokončení bakalářského studia a získání bakalářského 

titulu. Přijímací zkoušky na magisterské studium v oboru klavír se skládá z hry na klavír, 

z cizího jazyka
72

 a z dějin hudby. Na praktickou zkoušku z klavíru si uchazeč připraví dva 

půlhodinové programy. Každý program musí obsahovat jednak skladby od období baroka 

ke klasicismu, a skladby po romantismu. Při zkoušce uchazeč zahraje pouze jeden program 

dle losování. Hra zpaměti je zde také podmínkou a repetice jsou libovolné. Výběr částí či 

vět ze sonát nebo variací není možný. Je možné, že z časového důvodu dojde během 

praktické zkoušky ke zkrácení či zastavení skladeb. 

Přijímací zkoušky na doktorské studium v oboru klavír se skládají ze hry na klavír, 

která probíhá formou šedesátiminutového recitálu, z psaní krátkého eseje, kde uchazeč 

pojednává o svém cíli a plánu studia, a z cizího jazyka
73

. Co se týče sestavení programu na 

přijímací zkoušku z klavíru, v programu se mohou objevit skladby odehrané při závěrečné 

zkoušce magisterského studia. Jejích délka však nesmí překročit víc než půl hodiny. Při 

přijímacím řízení se rovněž odevzdává sezam skladeb odehraných při závěrečné zkoušce 

magisterského studia. Přijímací řízení na doktorské studium probíhá v únoru. 

Uchazeči, kteří jsou přihlášeni do dvouletého praktického kurzu v oboru klavír, 

mají přijímací zkoušku pouze z klavíru. Na to se připravuje jedna z vybraných sonát od 

Ludwiga vana Beethovena a při zkoušce uchazeči zahrají pouze její první a poslední větu. 

- A dur op. 2, č. 2 

- C dur op. 2, č. 3 

- Es dur op. 7 

- D dur op. 10, č. 3 

- B dur op. 22 

- G dur op. 31, č. 1 

- d molo op. 31, č. 2 

- Es dur op. 31, č. 3 

Tabulka 18 – Seznam vybraných beethovenových sonát na přijímací zkoušku do praktického kurzu v oboru 

klavír 
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3.2.2.2 Poplatky a školné za studium na Tokijské univerzitě umění74 

Čisté školné na této univerzitě stojí 107 160 Kč ročně. Tuto částku se platí každý rok, 

buď celou částku najednou, nebo ji lze rozdělit na půl. Při vstupu se ke školnému platí 

další poplatky, které jsou jednorázové. Zaprvé se platí vstupní poplatek do každého studia, 

který činí 56 400 Kč. Dále se platí poplatky za pojištění. První je pojištění proti přírodní 

katastrofě či úrazu a druhé je pojištění proti náhradě škody. Zaplatit tyto pojistné je 

povinné. Částky jsou různé dle druhu studia a najdeme je v ceníku, který je uveden níže. 

Pak jsou členské poplatky. Prvním je Asociace hudebního vzdělávání, která je 

zorganizována rodiči studentů pro podporu hudebního vzdělávání na fakultě a 

mimouniverzitní aktivity. Tento členský poplatek platí pouze pro bakalářské a magisterské 

studium. U bakalářského studia stojí 12 000 Kč a u magisterského studia 6 000 Kč. 

Druhým je Spolek studentů a absolventů Geidai, jehož členství je celoživotní. Když se 

podíváme na ceník, některé částky jsou rozděleny na ceny a) a b). Znamená to, že cena a) 

platí pro studenty, kteří již zaplatili tento členský poplatek při vstupu do bakalářského nebo 

jiného studia. Cena b) platí pro studenty, kteří například vstupují do studia z jiné školy a 

ještě to nezaplatili. 

Druhy studia: Bakalářské Magisterské Doktorské Praktický kurz 

Jednorázový vstupní poplatek 56 400 Kč 56 400 Kč 56 400 Kč 16 920 Kč 

Pojištění proti přírodní 

katastrofě a úrazu 

660 Kč 350 Kč 520 Kč 350 Kč 

Pojištění proti náhradě škody 272 Kč 136 Kč 204 Kč 136 Kč 

Členství do Asociace 

hudebního vzdělávání 

12 000 Kč 6 000 Kč - - 

Členství do Spolku studentů a 

absolventů 

12 000 Kč a) 0 Kč 

b) 12 000 Kč 

a) 0 Kč 

b) 12 000 Kč 

a) 0 Kč 

b) 12 000 Kč 

Školné (za rok) 107 160 Kč 107 160 Kč 107 160 Kč 107 160 Kč 

Celková částka při vstupu do 

studia 

188 492 Kč a) 170 046 Kč 

b) 182 046 Kč 

a) 164 284 Kč 

b) 176 284 Kč 

a) 124 566 Kč 

b) 136 566 Kč 

Tabulka 19 – Ceník školného a poplatků na hudební fakultě Geidai a na její graduální škole 

Při přijímacím řízení se také platí poplatek a výše poplatku je následovně. 
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Druhy studia Bakalářské Magisterské Doktorské Praktický kurz 

Cena 3 400 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 1 960 Kč 

Tabulka 20 – Ceník poplatků za přijímací řízení 

3.2.3 Hudební akademie Kunitači75 

Soukromá odborná škola Hudební akademie Kunitači vznikla v roce 1967. Jejím 

cílem je být praktickou hudební školou a přijímá studenty bez přijímacích zkoušek, pouze 

na základě přihlášky, doporučení ze školy posledního vzdělávání a pohovoru, který se koná 

před vstupem do studia. Při studiu na této škole nezáleží na věku ani na zkušenosti, tak se 

může přihlásit vlastně každý zájemce o hudební vzdělávání. Škola připravuje tři studijní 

programy – hlavní, kratší a středoškolský, v nichž je zaveden vyučovací systém zvaný 

„otevřený sylabus“. Jedná se o systém, který studentům umožňuje volbu volitelných 

předmětů téměř ze všech oborů dle vlastních zájmů
76

. 

Hlavní studijní program začíná vždy v dubnu a studium trvá dva roky. Tento studijní 

program odpovídá postsekundárnímu vzdělávání. Avšak po jeho dokončení lze získat i 

certifikát o dosažení junior college
77

, v jehož případě odpovídá terciárnímu vzdělávání 

krátkého cyklu. V oboru klavír si studenti vyberou zaměření buď na klavírní pedagogiku 

nebo na klavírní interpretaci. Povinné předměty klavírní interpretace jsou zaměřené 

zejména na praktickou hru na klavír, kde si student vybere typ klavírní hry a jeho výuka 

probíhá individuálně. Během tohoto studia je také povinnost vykonat zkoušky, které se 

nazývají Trinity Guildhall Examinations. Tento zkouškový systém řídí Trinity College 

v Londýně, s níž Hudební akademie Kunitači spolupracuje. Proto škola nabízí studentům 

po absolvování tohoto programu i možnost pokračování ve studiu v Londýně. Co se týče 

ostatních povinných kurzů, ty se soustřeďují na předměty potřebné ke klavírní interpretaci 

– jak se uvolnit, jak používat ruce, jak se hraje na klavír při komorní hře, na svatbách, 

v salonním prostředí a podobně. Pak jsou samozřejmě volitelné předměty, které si studenti 

vyberou ze systému otevřeného sylabu. 
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 Její oficiální název v anglickém jazyce je „Kunitachi Music Academy“.  
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 Seznam volitelných předmětů najdeme v příloze č. 6, s. VII-IX. 
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 Podmínkou získávání tohoto certifikátu je úspěšné vykonání zkoušky, která odpovídá úrovni uznané 

Národní institucí pro akademické tituly a univerzitní hodnocení. 
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 Název předmětu Poznámky k předmětu 

Hra na klavír Výběr z těchto typů klavírní hry – klavírní 

doprovod, klavír populární, rockový, jazzový, 

rytmicko-gymnastický, salonní, svatební nebo 

klavír pro lektorskou klasifikaci Yamaha 

Výuka probíhá individuálně. 

Vyučující se vybere podle úrovně 

a cíle studenta. 

Trinity Guildhall Examinations V rámci studia je povinné vykonat 

tyto zkoušky. 

Výchova doprovodného klavíru Jedná se o výchovu ansámblové 

hry. 

Prstové cvičení Správné držení paží, loktů a prstů. 

Nástin klavírní interpretace a pedagogiky Výchova klavírní techniky a 

vědomosti potřebné ke klavírní 

hře. 

Výchova klavíristů Jaké jsou vhodné repertoáry na 

svatbu, jak se má hrát v salonním 

prostředí apod. 

Struktura klavíru a způsob jeho hry Učí se stavba klavíru a způsob 

jeho hry. Jak se uvolnit při hře na 

klavír. atd. 

Tabulka 21 – Příklad povinných předmětů na klavírní interpretaci 

Do krátkého studijního programu lze vstoupit v jakékoliv době, je otevřený po celý 

rok. Do tohoto programu se hlásí například pracující, lidé středního či staršího věku i 

studenti jiných škol, kteří na této škole chtějí studovat vedlejší obor či na této škole doplnit 

své studium. Tento studijní program trvá rok
78

. Po úspěšném dokončení tohoto programu 

absolventi získávají certifikát o ukončení krátkého studijního programu na Hudební 

akademii Kunitači. Také je možné přestoupit do dvouletého hlavního programu. 

Podmínkou vstupu do výše uvedených studijních programů je certifikát o vyššího 

sekundárního vzdělávání. 

Posledním studijním programem na Hudební akademii Kunitači je středoškolský. 

Celková kapacita studentů na tomto studijním programu je padesát a je vnitřně rozdělen na 

nižší a vyšší střední školu, kde je studium na každé škole tříleté. Do tohoto studijního 

programu mohou přestoupit i studenti z jiné střední školy. Škola na tomto studiu zaručuje 

studentům vyučování všeobecných středoškolských předmětů a k tomu studenti získávají 

                                                 
78

 Od toho měsíce, kdy student nastoupil do studia. 
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odborné vzdělávání. Škola spolupracuje s oddělením dálkového studia vyšší střední školy 

Kašima-Gakuen a díky tomu mají studenti také možnost získat certifikát o dosažení 

vyššího sekundárního vzdělávání, po kterém pak mohou vstoupit do terciárního vzdělávání. 

Na všech studijních programech lze studovat denně, večerně i dálkově. 

3.2.3.1 Poplatky a školné za studium na Hudební akademii Kunitači79 

Ceník poplatků a školného za studium na Hudební akademii Kunitači najdeme níže. 

Jak je z této tabulky patrno, že cena vstupního poplatku, školného a poplatku za údržby 

školy mezi denním a večerním studiem hlavního studijního programu se liší. Tyto rozdíly 

jsou způsobeny tím, že celkový počet vyučovacích hodin večerního studia je méně než při 

denním studiu. Avšak cena za výuky hlavního oboru platí pro oba typy studia stejně, 

protože výuka hlavního oboru při večerním studiu probíhá stejně často jako při denním. 

3.3  Souhrn – vzdělávání ve hře na klavír v Japonsku 

Nyní shrneme celou tuto kapitolu. I když na některých vyšších sekundárních školách 

probíhá odborné studium dle kurikulární směrnice, dá se v podstatě říci, že v Japonsku 

                                                 
79

 Uvedené ceny byly přepočítány z japonských jenů do českých korun podle kurzovního lístku České 

národní banky ke dni 27. května 2014. 

Tabulka 22 – Ceník poplatků a školného na Hudební akademii Kunitači 
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neexistuje pro studium klavírní hry celostátně sjednocený systém. Každá hudební škola či 

klavírní pedagog vytváří svůj vzdělávací systém, který je pečlivě propracovaný, a výuka 

probíhá dle vlastních osnov, které jsou přizpůsobeny typu kurzu či schopnosti žáka. Z toho 

vyplývá, že v Japonsku je poskytováno odborné vzdělávání klavírní hry poměrně volně, 

nekonvenčně a s různými možnostmi. Tato volnost ale také přináší určité problémy, jako je 

například „obtížné koordinace soukromé klavírní výuky se sluchovou výchovou či problém 

získávání prostoru na jiné všeobecné hudební předměty, jako je ansámbl, orchestr nebo 

hudební nauka“
80

. Každá škola či pedagog se však tyto problémy snaží řešit vlastními 

prostředky či způsoby a tyto informace jsou vzájemně sdíleny při seminářích a 

konferencích. Ičiró Kató, člen Asociace japonských klavírních pedagogů, říká o tomto 

řešení toto: „Myslím si, že různé vynálezy a vzájemné předávání informací zvyšují kvalitu 

výuky ještě kreativnějším způsobem než systematizace vzdělávání a jsou dobrými hnacími 

silami při řešení těchto problémů“
81

. 

Co se týče finanční stránky, je všeobecně známo, že studium v Japonsku je náročné 

zvláště, pokud se jedná o odborné vzdělávání uměleckého zaměření, které patří z tohoto 

pohledu k nejnáročnějším po studiu lékařství
82

. Základní hudební vzdělání je samozřejmě 

dostupné i pro méně majetné rodiny, ale když jde o kvalitní odborné vzdělání, je nutné 

investovat opravdu velký obnos. Vezmeme-li příklad odborného studia na univerzitě, je 

třeba si uvědomit, že jsme v této kapitole uvedli případ státní univerzity, jejíž školné je 

v japonském poměru relativně nízké. Ale když ještě uvedeme například školné za studium 

na hudební fakultě univerzity Toho-Gakuen, která je soukromá, tak při vstupu do studia se 

platí přes 400 000 korun českých a za celé čtyři roky bakalářského studia stojí celkem přes 

1 600 000 Kč
83

. Lze z toho usoudit, že pokud student nemá dostatek finančních prostředků, 

nemůže v Japonsku studovat, i kdyby byl opravdu talentovaný. 
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ZÁVĚR 

Tradiční evropské hudební vzdělávání se v Japonsku začalo vyvíjet založením ústavu 

pro výzkum východní a západní hudby v roce 1872 a plnohodnotná výuka klavírní hry 

začala probíhat příchodem Luthera Whitinga Masona v roce 1880. Díky popularizaci 

hlasové výchovy na základních školách se rozvinula po roce 1900 intenzívní výroba 

jazýčkových varhan a postupně i výroba klavírů. Po druhé světové válce došlo k reformě 

vzdělávacího systému a hudební výchova se začala zaměřovat také na instrumentální 

složku. Klavír se stal doprovodným nástrojem při výuce hudební výchovy na školách a 

díky ekonomickému růstu poválečné doby a otevření hudebních škol soukromými firmami 

se také dostal k široké veřejnosti. Studiem klavírní hry se začalo zabývat aktivně mnoho 

Japonců – dospělých i dětí. Dlouho byla výuka vedena pouze dle klavírní školy F. Beyera, 

ale začaly se používat i jiné zahraniční metody. Popularita klavíru v Japonsku vrcholí 

v osmdesátých letech a v té době se začaly používat rovněž klavírní metody domácí. 

Současný japonský vzdělávací systém je vytvořen z předškolního, primárního, 

sekundárního, postsekundárního a terciálního vzdělávání. Sekundární vzdělávání se dělí na 

nižší a vyšší. Zákonem uznané školy jsou mateřské školy, základní školy, nižší střední 

školy, vyšší střední školy, šestileté střední školy, speciální školy pro zdravotně postižené, 

vyšší profesní školy a vysoké školy. Bakalářské studium je zajištěno fakultou dané 

univerzity. Magisterské a doktorské studium poskytuje graduální škola, která je zřizována 

v rámci univerzity. Školy se dle provozovatele dělí na státní, veřejné a soukromé. 

V Japonsku se platí školné na téměř všech stupních škol kromě povinné školní docházky 

na státních či na veřejných školách. Povinná školní docházka je provedena v rámci 

primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a trvá celkem devět let. 

Odborné studium klavírní hry v Japonsku má dnes různé možnosti a je jich opravdu 

hodně. Každá hudební škola, zejména ta, která běží mimo státní vzdělávací systém (nebo 

každý soukromý učitel), nabízí svůj originální studijní systém a včetně odlišného obsahu. 

Uvést všechny tyto možnosti a shrnout je však není možné, obzvláště v bakalářské práci, 

jejíž rozsah je na to příliš krátký. Proto autorka vytvořila v bakalářské práci jen průřez 

základními, charakteristickými typy systému klavírního vzdělání. 

Lze říci, že odborné studium probíhá na dvou úrovních. První je odborné studium 

mimo rámec státního vzdělávacího systému. Jeho možnosti jsou tři, a to buď studovat 

soukromě, nebo se přihlásit na hudební školu typu Yamaha či Kawai, nebo na hudební 

školu, řízenou některými soukromými univerzitami s hudebním zaměřením. Autorka 

uvedla jako přiklad hudební školu Yamaha (dále pouze Yamaha) a hudební školu při 

hudební fakultě univerzity Toho-Gakuen (dále pouze Toho). Zatímco Yamaha nabízí kurzy 
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od nejmenších až po dospělé a je otevřená pro širokou veřejnost, Toho je otevřené 

výhradně pro rané hudební vzdělávání. 

Druhou úrovní je odborné studium v rámci státního vzdělávacího systému. Odborné 

studium v rámci tohoto systému je zajištěno od sekundárního vzdělávání, zejména od 

vyššího. Zde jsou uvedeny jako příklad tři školy – střední škola hudby při hudební fakultě 

Tokijské univerzity umění, jejímž zkráceným názvem je Geikó, hudební fakulta Tokijské 

univerzity umění, zkráceně Geidai a odborná škola, která se nazývá Hudební akademie 

Kunitači. Důvodem toho, proč autorka uvedla tyto školy, je možnost podat základní 

informace o studium klavírní hry v rámci procesu všeobecného vzdělávacího systému. 

Cílem bakalářské práce bylo představit základní informaci o systému a možnostech 

studia klavírní hry v Japonsku a autorka doufá, že se jí to podařilo. 

Autorka měla původně i záměr komparovat český (evropský) systém klavírního 

vzdělání s popisným japonským systémem v této bakalářské práci. Avšak ji to nakonec 

z rozsahového důvodu nevyšlo a má již plán to napravit při dalším studiu. 
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 平成２６年度入試東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校受験の手引 

 東京藝術大学概要 

 東京藝術大学大学案内２０１４ 

  



 

 

  

PŘÍLOHY 
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Č. 1 – Electone 

 

 

 

Electone [elektón] je druh elektronických varhan, který vynalezla firma Yamaha v 

roce 1959. Slovo vzniklo kombinací anglických slov electronic [elektronik] (= 

elektronický) a tone [tón] (= tón). 

Základní způsob hry na electone je takový, že pravou rukou na horní klaviatuře se 

hraje melodie a levou rukou na dolní klaviatuře se doprovází. Pravou nohou se většinou 

šlape na pedál a levá noha se pohybuje po pedálové klaviatuře, kde se hrají basové tóny. 

Ale existuje samozřejmě i výjimka, kdy se na jedné klaviatuře hraje oběma rukama, nebo 

basové tóny oběma nohama.  

Hra na electone byl vedle hry na klavír v Japonsku velmi populární zejména v 80. a 

90. letech minulého století. Ukázku najdete například na 

https://www.youtube.com/watch?v=hpxtlCLwWvA. 

  

Stojan 

Horní klaviatura 

Dolní klaviatura 

Ovládací tlačítka 

Ovládací panel 

Reproduktor 

Pedál 

Boční rám 
Pedálová klaviatura 

Kolenní páka 

ELECTONE 

https://www.youtube.com/watch?v=hpxtlCLwWvA
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Č. 2 – Struktura vzdělávacího systému Yamaha (kurzy pro děti) 
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Č. 3 – Modelové otázky z diktátu na Geikó 

 

 



V 

 

Č. 4 – Modelové otázky z diktátu na Geidai 

 

  

(jednohlasá melodie) 

(dvouhlasá melodie) 

(čtyřhlasá harmonie) 

Otázky z diktátu 
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Č. 5 – Modelové otázky ze zpěvu z listu a rytmu na Geidai 

 

 

  

(pro obor skladba, hudební nástroje a hudební teorie) 

(pro obor zpěv) 

Otázky ze zpěvu z listu 

Otázky z rytmu 

(pro obor skladba, hudební nástroje a hudební teorie) 

(pro obor zpěv) 

Diriguj takty a přečti zároveň níže uvedený rytmus solmizačně. 
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Č. 6 – Seznam volitelných předmětů na Hudební akademie Kunitači 

KLÁVESY ROCK / POP / JAZZ / FUSION / 

CONTEMPORARY / R&B 

Opatření proti lektorské klasifikaci Yamaha 

Opatření proti lektorské klasifikaci Kawai 

Opatření proti Trinity Grade 

Klavírní doprovod 

Struktura klavíru a způsob jeho hry 

Nástin klavírní hry 

Nástin klavírní pedagogiky 

Studium instruktivní literatury 

Management klavírní školy 

Prstové cvičení 

Studium klavírních koncertů 

Hra s dvěma klavíry 

Čtyřruční hra 

Klavíristická výchova 

Hra na electone pro začátečníky 

Výchova interpretů na electone 

Akordické značky 

Jazzové teorie 

Dějiny rockové hudby 

Hudebně-souborové teorie 

Improvizační teorie a cvičení jazzu 

Sled jazzových akordů 

Kytarové značky 

Studium kytar 

Studium basových kytar 

Studium bicích nástrojů 

Klub bicích nástrojů 

Latinské bicí nástroje 

Hlasová výchova 

Studium jazzového zpěvu 

Jazz Vocal Session 

Gospel a jazz chorus 

Show Business 

Souborový ansámbl (rock, pop) 

Improvizační ansámbl jazzu 

Jazzový ansámbl 

Big Band 

Session (jazz, fusion, pop, rock) 

SMYČCOVÉ, DECHOVÉ A BICÍ NÁSTROJE MUZIKÁL / BALET / TANCE / OPERA / 

DUBBING 

Metoda hry na dechové nástroje 

Saxofonový orchestr 

Flétnový orchestr 

Klarinetový orchestr 

Komorní hra – saxofon 

Komorní hra – klarinet 

Komorní hra – flétna 

Komorní ansámbl 

Dechový soubor anglického stylu 

Jazz dance 

Tap dance 

Hip-hop 

Song&Dance 

Muzikál 

Divadlo 

Klasický balet 

Divadelní projev a komunikace 

Dabování v praxi 
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Smyčcový ansámbl 

Bicí ansámbl 

Metoda hry na bicí nástroje 

Dechový orchestr 

Orchestr 

Opera v praxi 

Italské písně 

Německé písně 

VÝROBA A OPRAVA HUDEBNÍCH 

NÁSTROJŮ 

JAPONSKÁ HUDBA / FOLKLÓR 

Ladění klavíru 

Výroba houslí 

Výroba a oprava kytar 

Bubny na zakázku 

Oprava dechových nástrojů 

Struktura nátrubku a hudebních nástrojů 

Kulturní teorie japonské hudby 

Teorie hry na tradiční nástroj Koto 

Ansámbl japonských bubnů 

Session bicích nástrojů s japonskými bubny 

Klub Šamisen 

KOMPOZIČNÍ ARANŽE / 

SINGER-SONGWHITER 

AKUSTIKA / SVĚTLO / OBRAZ / HUDEBNÍ 

MANAGEMENT 

Hudební analýza 

Harmonie 

Kontrapunkt 

Instrumentace 

Úvod do programu Cubase 

Úvod do programu Logic 

Úvod do programu Vocaloid 

Psaní partů 

Kurz filmové kompozice 

Improvizační teorie 

Moderní psaní 

Kurz populární a jazzové kompozice 

Textařské teorie 

Skladatelská a aranžérská výchova 

Praktický kurz pro singer-songwhiter 

Nástin elektro-akustiky 

Pořádání koncertů a společenských akcí 

Recording v praxi 

PA&SR 

Výchova světelné techniky 

Nástin hudebního managementu 

Základ hudebního managementu a výchova štábu 

Hudební akustika 

Filmová praxe 

Projekt v praxi 

MIDI 

Počítačová hudba 

HUDEBNÍ TEORIE MUZIKOTERAPIE 

Intonace 

Hudební nauka 

Sbor 

Populární sbor 

Hudba a tělo 

Dějiny klasické hudby 

Úvod do muzikoterapie 

Hudební psychologie 

Hudební kultura u starších lidí 

Muzikoterapeutický klavír pro začátečníky 

Muzikoterapeutická a rytmicko-gymnastická hra 

doprovodu 
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Dějiny klavírní literatury Muzikoterapie Paula Nordoffa 

Skupinová improvizace (klinická) 

Klinická muzikologie 

Muzikoterapeutická improvizace 

Teoretická a praktická muzikoterapie 

Muzikoterapeutická praxe 

Muzikoterapeutická hra na klavír 

Muzikoterapeutický ansámbl 

Muzikoterapeutický orchestr 

Anatomická fyziologie 

Hudební medicína a neurologie 

Nástin psychické medicíny 

Dětská medicína 

Klinická psychologie 

Klinická muzikoterapie 

Vývoj psychiky u dospělých 

Japonské písně 

Muzikoterapeutická populární hudba 

Taneční terapie 

Rytmicko-gymnastická joga 

Smiling joga 

Roll stretching 

Psychofyzické poradenství 

Pohyb 

Relaxační terapie 

Výkladová terapie 

UMĚNÍ 

Nástin umění 

Postižení a umělecká terapie 

Umělecká a barevná terapie 

Dětské umění 

Speciální kurz umění 

DTP Design 

Umělecký session 

Hudební umění 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

Dětská vývojová psychologie 

Rytmická gymnastika pro děti 

Rytmická gymnastika pro kojence 

Rytmická gymnastika v angličtině 

Způsob doprovodu při rytmické gymnastiky 

ANIMACE 

Animace 

Produkce komiksu 

JAZYKY 

Úvod do hudební němčiny 

Speciální kurz angličtiny 

Komunikace angličtiny 

OBECNÉ PŘEDMĚTY PRO 

STŘEDOŠKOLÁKY 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky do hudebních 

univerzit 

Obecné středoškolské předměty 

 

 


