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ABSTRAKT

Hlavnou témou diplomovej práce je hudobný nástroj priečna flauta a jej využitie
v predmete komorná hra na základných umeleckých školách. Práca je zameraná na
komornú hru v spojení priečnej flauty, na dostupný notový materiál, problémy a výhody
komornej hry na ZUŠ z pohľadu učiteľov. Práca je rozdelená do troch obsiahlych kapitol.
V prvej kapitole sa autorka venuje historickému prehľadu, zloženiu a mechanike nástroja
a známym osobnostiam, ktorí ovplyvnili a prispeli k významu priečnej flauty. V druhej
kapitole autorka opisuje a charakterizuje komornú hru a jej históriu. Zameriava sa na
výučbu žiakov a spôsobu využitia predmetu na základných umeleckých školách. Súčasťou
tejto kapitoly je aj odporúčaná konkrétna literatúra pre žiakov základných umeleckých
škôl. V tretej kapitole sa autorka venuje výskumnej časti, kde sa zaoberá analýzou
konkrétnych otázok a odpovedí dotazníka. Porovnáva a hodnotí odpovede učiteľov
Slovenskej a Českej republiky.

Kľúčové slová: flauta, komorná hra, učiteľ, výuka, žiak, základná umelecká škola

ABSTRACT

The main theme of the thesis is a musical instrument called transverse flute and its
use in Chamber music subject in primary schools of art. The thesis focuses on chamber
music in association with transverse flute, on an available music sheet and problems and
benefits of chamber music at the primary school of arts from teachers’ perspective. The
paper is divided into three broad chapters. In the first chapter, the author focuses on the
historical review, the structure and mechanics of the instrument and famous personalities
who have influenced and contributed to the importance of transverse flute. In the second
chapter, the author describes and characterizes chamber music and its history. She focuses
on teaching students and on the method how to use the subject at primary schools of art.
Part of this chapter is also a recommendation of specific literature for the students of
primary schools of art. In the third chapter, the author addresses the research area which
deals with the analysis of specific questions and answers of the questionnaire. She
compares and evaluates the responses of teachers in Slovakia and Czech Republic.

Keywords: flute, chamber music, teacher, teaching, student, bacis school of arts
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ÚVOD

Už od nepamäti zvykli hudobníci hrať najčastejšie v nejakom zoskupení. Väčšinou to
bolo duo, trio a kvarteto. Takže logicky z toho vyplýva, že na každej základnej umeleckej
škole by mala byť komorná hra ako súčasť vyučovacích predmetov. Žiaci si postupne
zvykajú hrávať nielen sami, ale aj v rôznych zoskupeniach. Najčastejšie sa stretávajú
s korepetítorom, ktorý ich doprevádza na klavíri. Neskôr býva zaradený aj predmet
komorná hra a tam sa už stretávajú so spolužiakmi pod vedením pedagógov. Žiaci by sa
mali naučiť vnímať spoluhráča a nielen seba. Vďaka komornej hre majú možnosť pracovať
na spoločnom zvuku, farbe, ladení a konečnom výsledku práce. Žiak môže využiť svoju
fantáziu a umelecky sa zdokonaľovať.
Tému diplomovej práce som si zvolila z dôvodu malého záujmu pedagógov rozvíjať
komornú hru už u začiatočníkov na základných umeleckých školách. Podľa výskumu by
záujem bol väčší, ak by bol tomu prispôsobený školský vzdelávací plán, teda ak by bol
väčší priestor pre realizáciu komornej hry. Téma komornej hry a spolupráca žiakov je
atraktívna nielen z pohľadu realizácie, ale aj z pohľadu tvorivosti, hudobnej literatúry
a veľkého množstva pozitív.
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je sa zamerať na konkrétnu realizáciu
komornej hry na základných umeleckých školách v skutočnosti pomocou dotazníkov, ktoré
sú zanalyzované vo výskumnej časti práce. Ďalším cieľom je priblížiť a zosumarizovať
rozšírený notový materiál, ktorému je potreba sa venovať a tým pádom rozšíriť repertoár
v predmete komorná hra. Celkovo je potrebné žiakov oboznámiť s komornou hrou a týmto
spôsobom ich obohacovať a rozvíjať ich osobnosť.
Celá práca obsahuje tri kapitoly. V prvej sa venujem historickému prehľadu priečnej
flauty. Mojim cieľom bolo zodpovedne a prehľadne zosumarizovať vznik a vývoj priečnej
flauty. Venujem sa dôležitým udalostiam a osobnostiam, ktoré vplývali na vznik už dnes
dokonalého nástroja. Druhá kapitola je bližšie zameraná na komornú hru, ktorá tiež
prechádzala určitým vývojom. Napriek obmedzenému množstvu dostupnej literatúry
o komornej hre som sa snažila vychádzať aj z osobnej praxe a skúseností. V tejto kapitole
je uvedený notový materiál pre začiatočníkov, ktorý som zostavila práve vďaka praxi
a rozhovorom s pedagógmi. Tretia kapitola je určená výskumu, ktorý som robila medzi

učiteľmi Slovenskej a Českej republiky. Zaoberá sa problematikou komornej hry dnešnej
doby. Vďaka analýze dotazníkov poukazujem na špecifiká komornej hry na základných
umeleckých školách.
Vzhľadom na malý rozsah literatúry o komornej hre a jej využití v praxi si myslím,
že moja diplomová práca bude prínosom nielen pre mňa, ale aj pre všetkých, ktorí sa
komornej hre venujú, alebo venovať chcú, či už z profesionálneho hľadiska alebo zo
záujmu.
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VZNIK A VÝVOJ PRIEČNEJ FLAUTY

1.1

História

História flauty je veľmi dlhá. Tie najstaršie flauty dosahujú vek až vyše tridsaťtisíc
rokov1.
,,Hudobné nástroje sú tak staré ako človek sám. Existovali už vtedy, keď ešte nebola
známa ani tonalita, ani prednes určitej melódie. Tieto počiatočné hudobné nástroje
vydávali iba určitý kvalitatívny zvuk bez nárokov na jeho výškovú diferenciáciu. Ale aj
v tomto štádiu, kde nástroje boli účelom sebe samým, dosahujú značný kvalitatívny
a kvantitatívny stupeň vývoja.“2 Využívali sa hlavne pri náboženských obradoch. Flauta je
jedným z najstarších hudobných nástrojov. Má počiatky u starých Egypťanov, Rimanov
a Grékov. Pravdepodobne pochádza z Ázie, a do Európy sa postupne dostala v čase
sťahovania národov. V tomto období to bola obyčajná drevená trubica so šiestimi otvormi.
Vyrábali sa z najrôznejších prírodných materiálov – kostí, kameňa, dreva, zvieracích rohov
a škrupín. Za ich pradomovinu sa považuje stredná Ázia. Po náročných trasách sa dostali
až do Číny asi 5000 rokov pred Kristom. Dodnes sa zachovala čínska flauta Tse,
v nezmenenej podobe. Do Indie a oblasti Stredozemného mora sa začali dostávať asi 200
rokov pred Kristom. Najstaršia zachovaná obrazová pamiatka priečnej flauty pochádza
z 11. storočia. Je to práve maľba v kyjevskej katedrále. Zobrazuje priečnu flautu, ktorá sa
podľa tejto maľby držala na opačnej strane ako je to dnes, čiže na ľavo od hráča.
Pravdepodobne sa na flaute tak hrávalo, kým bola celá z dreva a mala šesť otvorov plus
jeden tzv. tónový otvor.
Za vynálezkyňu jednotrubicovej priečnej flauty je považovaná grécka bohyňa Pallas
Athéna, bohyňa, bojovníčka, zrodená z Diovej lebky. Je ochrankyňa miest a bojovníkov
a zároveň bohyňa vojny. Podľa Grékov, dáva ľudom múdrosť a vedomosti, učí ich
remeslom a umeniu. Na Olympe okúzľovala bohov svojou dokonalou hrou na flaute. Počas
svojej hry na flaute sa pozrela do studne a všimla si ako pri hre na nástroj kriví celú tvár
a vyzerá zdeformovane a nie atraktívne. Nato flautu hneď odhodila a prekliala ju slovami :
„Nech je potrestaný ten, kto zodvihne túto flautu“. Zodvihol ju fryžský satyr Marsyás,
1

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/schwaebische-alb-forscher-entdecken-aeltestesmusikinstrument-der-welt-a-632436.html (preklad)
2
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku, s. 11, preklad, Praha, Orbis 1956
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ktorý o prekliatí nič netušil. Hral na nej krásne a celý posadnutý pýchou na svoje umenie,
vyzval boha Apollona, ochrancu hudby, k súťaži. Na zlatej kythare hral Apollon, pričom
využil aj svoj krásny spev. Apollon napokon zvíťazil. Athéniné prekliatie sa naplnilo
a Marsyás bol zabitý.3
Dôkaz o tom, že flauta patrí medzi najstaršie nástroje svedčí aj nález, ktorý pochádza
zo Švábskej Alby, pohorí neďaleko nemeckého mesta Ulm, kde archeológovia našli viac
ako 35.000 rokov starú flautu, ktorú považujú zároveň za jeden z najstarších hudobných
nástrojov. Táto flauta bola vyrobená z dlhej kosti bielohlavého supa, pravdepodobne vďaka
jeho veľkému rozpätiu krídel. Je dlhá 22 cm a má päť dierok. Hrať na nej nie je možné
kvôli chýbajúcemu spodnému dielu. Napriek tomu odborníci vyrobili kópiu tohto nástroja,
kde zistili, že zvuk tejto flauty sa od dnešného nástroja vôbec neodlišuje. Práve tento nález
svedčí o tom, že aj v dobe ľadovej bola hudba ako súčasť každodenného života. Ďalšie
nálezy flauty zo slonoviny pochádzajú z Francúzska a Rakúska.4
Najznámejší hráči na flautách boli a sú pastieri. Jedna z prvých priečnych fláut
v Európe sa nazýva Schwegel. Je to nástroj, na ktorom hrali nemeckí vojaci v 12. storočí.
Názov flauta, pochádza z latiského slova ,,flautus“, čo v preklade znamená fúkanie.
Z konca 13. storočia pochádzajú obrazce, ktoré dokazujú, že flauta patrila medzi obľúbený
nástroj potulných spevákov. Napríklad známa miniatúra rukopisu Manesse vykresľuje
skutočný život v kláštore severného Švajčiarska. Ďalší známy rukopis pochádza zo 14.
storočia, je to miniatúra rukopisu cantigas, piesní, knižnice Escoriale, ktorá predstavuje
nástroje, ktoré sa používali na kráľovskom dvore Alfonza Múdreho (1221 – 1284). Príchod
kráľa a oslava hudobníkov je zobrazený v ilustrácií románu o Alexandrii, kde autorom je
Johan de Grise. Tieto ilustrácie sú náladové kresby, ktoré dôkladne neinformujú
o nástrojovej hre v danom období. V Metropolitnom múzeu v New Yorku je v miniatúre
z knihy modlitieb zobrazený flautista, ako drží priečnu flautu na ľavej strane. Práve z roku
1492 existuje prvá zmienka a stredoveký doklad o výskyte priečnej flauty. Je to listina od
kráľa Henricha VII.. Ďalšie listiny o priečnej flaute v Európe sú zo 14. storočia. ,,Fleuthe
traversaine“ a ,,Flauste“ sú témy o ktorých píšu básnici Eustache Deschamps a Guillame
de Machaut. Aj napriek všetkým dokumentom a zachovaným listinám je nesmierne ťažké

3

M. Bílková Tůmová – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/schwaebische-alb-forscher-entdecken-aeltestesmusikinstrument-der-welt-a-632436.html (online) preklad
4
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určiť obdobie, kedy sa priečna flauta dostala do Európy, práve preto, lebo bola dlhé
obdobie v tieni flauty zobcovej a považovaná za nástroj ľudový.
Spojenie vedeckého a humanistického ducha obdobia renesancie je blízko späté
s dnešnou dobou, preto nie je problém sa dostať k popisom toho, čo inštrumentálne umenie
bolo. Už v polovici 15. storočia sú v oblasti inštrumentálnej hudby zanalyzované techniky
organovej improvizácie. Vznik inštruktívnych príručiek pre iné hudobné nástroje bol
ovplyvnený práve týmito metódami organovej improvizácie. Týkalo sa to predovšetkým
hry na flautu, lutnu, trúbku a iné.
Až do obdobia renesancie sa priečne flauty používali ako ľudové nástroje. Mnohé
z nich sa zachovali až do dnešnej doby. Napríklad aj v dnešnej dobe sa používa hudobný
nástroj ,,Galoubet“ v Provence, ako sprievod ľudových hudobníkov.5
V období baroka (približne v rokoch 1600 – 1750) mali flauty kónický, kužeľovitý
tvar – od horného dielu ku spodnému sa zužovali. Flauta mala tri časti a jednu klapku
a pôvodný tvar valca sa zmenil na kužeľ. Táto flauta sa prvý krát ukázala v roku 1677
v Lullyho opere Isis a ďalšia zmienka je z roku 1697 v Parížskej Opere, kde hral na flaute
Jacques Martin Hotteterre, ktorý je významný nielen ako vynálezca prvej nemeckej flauty,
ale aj ako vynikajúci muzikant, ktorý sa snažil zdokonaliť stavbu nástroja. Práve v tomto
období vo Francúzsku nahrádza priečna flauta sopránovú zobcovú flautu a postupom času
aj v iných štátoch.6
V oblasti dostupnej literatúry venujúcej sa barokovej priečnej flaute, jej vývoju,
stavbe a metodike majú veľký prínos práce Ardala Powella.7 Práve jeho práce ,,Traverso,
historic flute newsletter“ sa zaoberajú vývojom priečnej flauty s dôrazom na renesanciu
a barok z odborného hľadiska.
Koncom 18. storočia bola táto flauta obohatená o ďalší počet klapiek, ktoré slúžili na
jednoduchšie ovládanie techniky hrania, no zvuk nebol zreteľný kvôli úzkym otvorom,
ktoré boli šikmo navŕtané do stien nástroja, tým pádom celý zvuk flauty v orchestri
zanikal. Theobald Bӧhm sa venoval zdokonaľovaniu nástroju tak veľmi, že bol prinútený
porovnávať sa s inými výrobcami a ich pokusmi, napr. s Grodonom a Wardemom. Jeho
5

J. Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Praha 1956
6
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Praha 1956
J. Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971
7
A. Powell – hráč na barokovú priečnu flautu, výrobca barokových priečnych fláut, do r. 2009 šéfredaktor
časopisu Traverso
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neustála snaha o dokonalý nástroj sa z časti podarila v roku 1831, kedy bola flauta
patentovaná u Gerocka a Wolfa. Tento nástroj sa líšil v menšej zmene formy a usporiadaní
klapiek, čím boli dosiahnuté významné výsledky a to: jemný a ľahký tón, ktorý siahal až
k c4, pevnosť, bohatosť a rovnosť tónu, a jednoduchosť mechanizmu v prstoklade. Tieto
vylepšenia súviseli s novo objavenou klapkou F, dierka E mala svoje prirodzené miesto,
čím boli zjednodušené trilky. Klapky G, Gis a A boli otvorené. Dierky na flaute nemali
rovnakú veľkosť, čo bolo už zastaralé a prekonané mnohými nástrojármi. Prínos tejto
flauty spočíval hlavne v mechanike, ktorá uľahčovala prstoklad. Na flautách, vyrobených
v Anglicku, bola tretia oktáva omnoho viac vyladenejšia ako na tejto flaute.8
Práve neskoršie zdokonalenie nástroju bolo typom nového moderného nástroja. Bolo
to v roku 1832. Všetky nedostatky predošlých pokusov odstránil. Sústredil sa na profil
nástroja, hmotu, hrúbku tela, počet, dimenziu, rozmer otvorov a veľkosti náustku. Telo
nástroja malo toľko dierok, koľko má temperovaná oktáva tónov. Otvárať a uzatvárať
klapky mohlo už deväť prstov v najrôznejších kombináciách. Časť prstokladu sa zmenila,
časť zostala rovnaká ako na predošlých nástrojoch. Bӧhm túto flautu nazval
,,prstokladovou“ flautou. Tento takmer dokonalý klapkový systém, ktorý je aj v dnešnej
dobe používaný s menšími úpravami, však stále nebola jeho najznámejšia reforma nástroja,
ktorá pochádza z roku 1846. Práve táto jeho reforma a zdokonalenie nástroja viedlo
k veľkému významu priečnej flauty v dnešnej dobe, v skupine dychových nástrojov. Na
základe matematických výpočtov spolu s profesorom Schaffhautelom určili v roku 1847
maximálnu veľkosť otvorov a ich vzájomnú vzdialenosť. Kužeľový tvar flauty nahradil
pôvodným valcovitým tvarom. Vymyslel tanierikové klapky, ktoré slúžili na zatváranie
týchto širokých otvorov a taktiež samočinne zatvárali pomocné klapky. Preto sa táto
sústava nazvala ,,Bӧhmová sústava klapiek“. Tento spôsob zariadil zjasnenie a zosilnenie
flautového tónu a tým pádom sa do popredia dostal flautový charakter zvukových
vlastností ako je čistá intonácia a tónová vyrovnanosť v jednotlivých registroch. Toto
všetko bolo veľké plus Bӧhmovej úpravy. Tento vynález predal firme Rudall et Rose a
6.9.1847 si ju nechal Mitchell Rose patentovať. Nástroj mal 23 klapiek a 15 dierok, hlavicu
s cylindrickou trubicou, kónickou náustkovou časťou vyrobenou z kovu a spomínanú
Bӧhmovu sústavu klapiek.
8

J. Púčiková - Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského veku,
Bratislava 2002
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Motivovaní boli aj iní nástrojári, ktorí sa tiež snažili o niečo nové v zdokonaľovaní
flautovej techniky a mechaniky. Zaujímavé výsledky dosiahol v tejto oblasti H. Meyer
z Hanoveru. Jeho flauty mali hlavice zo slonovej kosti. Aj v dnešnej dobe sa často
využívajú flauty, ktoré sú obohatené o moderné vymoženosti vyrábané firmou Heckel
v Biebrichu. Taktiež výborné nástroje sú od francúzskych nástrojárov, ktorých flauty majú
užšiu menzúru, ale práve jemnejší tón.9
Dlhým historickým procesom a nástrojárskym zdokonaľovaním sa priečna flauta
vyvíjala až do dnešnej podoby.
Na prelome 19. a 20. storočia sa priečna flauta využíva naplno. Uplatňuje sa
v rôznych ansámbloch, v komorných zoskupeniach, ale taktiež je nemierne dôležitá ako
súčasť orchestra. ,,V 60. rokoch 20. storočia došlo k zmene modelu flauty. Výrobca fláut
Albert Cooper, spolu so skupinou anglických hudobníkov, upravil rozsah flauty, aby
zodpovedal štandardnému rozsahu, ktorý bol rozšírený na celom svete v 50. rokoch 20.
storočia. A. Cooper súčasne predstavil nový tvar otvoru na pery, ktorý postupne
vylepšoval tak, aby bol zvuk (podľa neho) ideálny. Cooperove inovácie si osvojili
výrobcovia v USA a v Japonsku, čo sú v súčasnosti jediné krajiny, v ktorých je výroba
fláut životaschopná.“10 Od 70. rokov 20. storočia sa zmeny v dizajne prispôsobovali
novým hudobným štýlom. Vývoj flauty napreduje do dnešnej doby, o čom svedčí aj
vytvorenie nového klapkového systému, ktorý je vhodný pre určité hudobné štýly,
používanie elektroniky v kombinácii s flautou alebo aj využitie nových materiálov
a techník pri výrobe fláut.11
Veľké množstvo umelcov bolo inšpirovaných príbehom o gréckej bohyni Pallas
Athéna. Či už sa to týkalo obdobia renesancie, alebo 20. storočia. Napr.: maliar Tiziano
Vecelli namaľoval smrť Marsyása na veľké plátno, ktoré sa nachádza v obrazárni
kroměřížskeho zámku, Jaroslav Vrchlický napísal báseň „Píšťala Panova“, francúzsky
básnik a dramatik Stéphan Mallarmé napísal v r. 1876 báseň „Faunovo popoludnie“, ktorá

9

R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
J. Púčiková - Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského veku,
Bratislava 2002
M. Bílková Tůmová – Povídáni o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
J. Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Praha 1956
G. Černušák – Dějiny evropské hudby, Praha 1972
10
preklad :http://flutehistory.com/Instrument/Modern.php3
11
http://flutehistory.com
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inšpirovala hudobného skladateľa Clauda Debussyho k napísaniu sugestívnej orchestrálnej
skladby „Preludium k Faunovu popoludniu“, kde má flauta nádherné sóla. Český hudobný
skladateľ Otmar Mácha bol natoľko inšpirovaný, že tento príbeh použil v skladbe ako
súťaž v duu flauty a huslí „Apollón a Marsyás“.12

1.2

Stavba nástroja

Priečna flauta patrí medzi drevené dychové nástroje, hoci dnes je výnimočné ak je
priečna flauta vyrobená z dreva. Dnes sú priečne flauty väčšinou kovové. Z dreva sa však
naďalej vyrábajú zobcové flauty a pikoly. Flauty profesionálnych hráčov sú často
strieborné a zlaté. Študenti väčšinou hrávajú na flautách vyrobených z bielej mosadze
s niklom, ktoré sú postriebrené. Tým je spôsobená odlišnosť v kvalite a vlastnostiach
flauty. Jej vysoký hlas sa ozýva v najrozličnejších hudobných skupinách a orchestroch. Na
rozdiel od zobcovej flauty sa drží priečne.
Flauta, ktorá sa dnes používa nielen v symfonických orchestroch, je podľa
Bӧhmového systému. Skladá sa z troch dielov a mechaniky.
1. diel – hlavica: je to horná časť flauty s náustkom
2. diel – stredná časť: v tejto časti je umiestnená mechanika
3. diel – spodná časť: zahŕňa zvyšnú časť mechaniky
Veľmi podstatnou časťou flauty je hlavica s náustkom, do ktorého je vyfrézovaný
ústny otvor. Práve zhotovenie hlavice má vplyv na farbu a zvuk tónu flauty. Hlavica
a ostatné diely sa vyrábajú z pakfongových tenkostenných trubiek, preťahovaním cez
olovené krúžky na preťahovacích strojoch. Náustok je na hlavicu flauty pripájkovaný a je
vytvorený z odliatkov a plechového výlisku. Jeho tvar je prispôsobený na hráčove pery.
Ústny otvor elipsového tvaru je vyfrézovaný do steny náustku. Toto všetko je nesmierne
dôležité pre správne zaznenie tónu.
Následne sú vyrábané drevené diely fláut, ktoré sú z exotického grenadilového dreva.
Tónový otvor a sedlo pre vankúšiky sa zhotovujú naraz. Čapy a srdce drevených fláut sú
12

M. BílkováTůmova – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
J. Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971

16

vyplnené kovovými vložkami pre bezchybné spájanie jednotlivých častí. Diely kovových
fláut sú vyrábané z pakfongových tenkostenných trubiek. Najskôr sa zhotovia oválne
otvory, neskôr tónové otvory, ktoré po vyrovnaní vytvárajú plochu pre vankúšiky.13
Veľký počet častí, to je charakteristické pre mechaniku. Na nosných lištách flauty sú
pripevnené stĺpy, na ktorých je mechanika zavesená. Súprava klapiek je zhotovená na
každý nástroj individuálne. Vŕtaním, kovaním a pílením sa klapky prispôsobujú na telo
nástroja. Montáž a osadenie jednotlivých častí nástroja sa uskutočňuje po vytvorení
a prispôsobení detailov. Nasleduje spojenie častí, klapiek, morenie, čistenie mechaniky
a montáž. Posledná fáza je konečné nastavenie mechaniky.
Celková dĺžka priečnej flauty je od 60 – 66 centimetrov, podľa výrobcu
francúzskeho alebo nemeckého. Dĺžka flauty závisí aj od klapky h, ktorou sú už novšie
flauty vybavené. Celá trubica je na hornej časti a spodnej časti vybavená klapkovým
mechanizmom. Táto časť obsahuje 16 – 18 klapiek. Otvor, ktorý je určený na tvorenie
tónu, je široký 10 mm a 11 mm dlhý, jeho vložka sa nazýva náustok. Náustok slúži na to,
aby sa zamedzilo rozptylu výdychového prúdu. Jeho tvar je oválny a okraje oblé. Taktiež
slúži na ľahšie tvorenie tónu. Je vyrábaný z grenadillového dreva, z coky indigy, zo
slonoviny a zo striebra. V hlavici je vytváraný tón pomocou vzduchového prúdu z úst
hráča. Rozochvenie vzduchového stĺpca je na základe nárazu tohto stĺpca na ostrú hranu
tónového otvoru v hlavici nástroja. Čím je nástroj dlhší, tým je tón flauty hlbší.
Skracovanie alebo predĺženie dĺžky trubice vzniká pomocou klapiek, čím sú vytvárané
tóny rôznej výšky. Čiastkové lomenie záchvevov na dve polovice a výšková hodnota tónu
o oktávu nahor vzniká pri silnejšom výdychu na hranu otvoru v hlavici, tzv.
prefukovanie.14 Flauta patrí medzi skupinu nástrojov prefukujúcich do oktávy. Pri ešte
silnejšom výdychu je možné dosiahnuť lomenie záchvevov na tri časti – prefúknutie do
duodecimy, na štyri časti, čím je možné dosiahnuť druhú oktávu základného tónu
a lomenie na päť častí – druhá oktáva veľkej tercie. Prefukovanie a spomínané tvorenie
tónov patrí medzi základ hry u priečnej flauty.15
13

M. BílkováTůmova – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
J. Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Praha 1956
14
Irmann, Prach, Švagr, Vimr – Stavba hudebních nástrojů, Praha 1968
D. Sliacka – Hudobné nástroje, Bratislava 1979
15
R. Brejka – Komorná hudba
A. Buchner – Hudební nástroje od pravěku k dnešku
M. BílkováTůmova – Povídání o hře na flétnu příčnou
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Na dosiahnutie vysokého lesku kovových nástrojov sa povrch upravuje leštením.
Časti nástroja sa niklujú alebo postriebrujú, aby sa predišlo oxidácii kovu. Týmto
spôsobom sa zvyšuje trvanlivosť a estetický vzhľad nástroja. Pri drevených flautách sa
povrch kovových častí leští a drevené časti sa moria tmavo čiernou farbou. Vo finálnej
fáze sa hotové nástroje impregnujú a upravuje sa celkový vzhľad nástrojov. Misky sa
vystavujú vankúšikmi a mechanika sa podlepuje korkom. Podlepiť je treba aj tie časti,
ktoré na seba pri pohybe narážajú. Na konci je potrebné vykonať celkovú kontrolu stavby
nástroja, ladenia a funkcie mechaniky. Keď je nástroj bezchybne zhotovený, tak sa očistí,
vloží do puzdra a je pripravený na predaj.16

1.2.1 Rozdelenie a technické parametre priečnej flauty podľa typu ladenia
a rozsahu

Podľa mechaniky, stavby tela a hlavice sa flauty rozdeľujú na nemecké nástroje
(Meyer) a nástroje podľa Bӧhma. V dnešnej dobe sa väčšinou používajú flauty
Bӧhmoveho systému.
Flauty môžeme zanalyzovať z mnoho hľadísk:
•

z hľadiska stavby – flauty vyrábané v Des alebo C - durovom ladení

•

z hľadiska materiálu – kovové a drevené (prevažne stredná a dolná časť nástroja)
Čo sa týka materiálu hlavice flauty, tá je vyrábaná z kovu s rozdielom, že pri

kovových flautách je použitý kovový náustok a pri drevených flautách je náustok vyrobený
z tvrdenej technickej pryže.
•

z hľadiska tónového rozsahu – do c¹ s C klapkou a po h¹ s ,,H“ klapkou

•

z hľadiska usporiadania mechaniky – flauty s otvorenou/zatvorenou Gis klapkou

Bӧhmove flauty sú vyrábané s rôznym usporiadaním mechaniky. Sú to napríklad s E
mechanikou, s H mechanikou alebo s Cis trilkom... Tieto typy fláut sú vyrábané na
súkromné zákazky.
Irmann, Prach, Švagr, Vimr – Stavba hudebních nástrojů
A. Modr – Hudební nástroje
16
F. Malotín – Příčná flétna
Irmann, Prach, Švagr, Vimr – Stavba hudebních nástrojů
J. Púčiková – Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského veku
M. Bílková Tůmová – Povídáni o hře na flétnu příčnou
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Flauta má chromatický rozsah od h, c¹ – c4, výnimočne cis4, d4, e4. f4. Notácia je
v husľovom kľúči, ladenie v C alebo Des. Tónový rozsah je delený na 3 registre: hlboký,
stredný a vysoký. Hlboké tóny sú intenzívne svojou farbou, stredný register znie mäkko,
sýto a vysoký register je značný svojou ostrosťou a prenikavosťou. Avšak charakteristika
jednotlivých registrov závisí od samotného hráča a jeho technických schopností.
Prostredníctvom dychovej vibrácie tónov je dosiahnutá ,,chladná“ farba tónu, čo je
francúzsky spôsob hry.
V orchestri patrí flauta medzi najvyššie znejúci nástroj, teda okrem pikoly.
Mechanika a technika umožňuje hudobníkovi výnimočnú slobodu pri interpretácii
hudobného diela. Jednoduchý, dvojitý, trojitý, či trepotavý jazyk v rýchlom staccate,
chromatické stupnice v rýchlom tempe, intervalové skoky, dokonalé trilky, to všetko sa
nachádza v základe hry na flautu.17
Počet fláut obsadených v symfonickom orchestri sú dve a pikola. Melancholické
tóny fláut sú počuteľné napr. v úvode k II. dejstvu Pucciniho opere Madame Butterfly.
Stredná nežná poloha flauty v dlhých kantilénach, napr. Bizetova opera Carmen. V opere
Krútňava použil Eugen Suchoň nevyčerpateľnú farebnosť priečnej flauty. Flauta
mnohokrát zastáva úlohu napodobňovania vtákov, ako je to aj v prípade symfonickej básni
V podvečer od Z. Fibicha a S. Prokofieva v orchestrálnom diele Peter a vlk.

1.2.2 Materiály používané pri výrobe priečnych fláut

Flauty sa vyrábali v mnohých prevedeniach, a to v rôznych veľkostiach a z rôzneho
materiálu. Materiál je jeden z najdôležitejších faktorov, na ktorom závisí zvuk, farba a
ladenie. Najviac používané materiály pri výrobe drevených dychových nástrojov okrem
dreva sú: pakfong, mosadz, meď, zinok, hliník, chróm, striebro, argentát (čínske striebro),
zlato, olovo a oceľ. Voľba materiálu je závislá od funkcie jednotlivých dielov nástrojov.
Dôležité pravidlá dokonalosti nástroja z hľadiska materiálu:
17

J. Púčiková – Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského
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M. Bílková – Tůmová – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
K. Irmann, J. PRACH, J.ŠVAGR, V.VIMR: Stavba hudebních nástrojů, Praha 1968
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1. Flauta musí byť schopná vydržať primeranú dobu.
2. Nástroj, aj napriek mnohým vplyvom, ktorým je nespočetne veľakrát vystavovaný, si
drží svoj pôvodný priemer.
3. Je nutné použiť materiál kvalitný, aby si flauta zachovala pôvodnú kvalitu zvuku
a intonácie, aj napriek dĺžky a veku používania.
4. Telo nástroja musí byť odolné voči vzniknutej

vzduchovej vibrácii, aby udržalo

zatvorený stĺpec vzduchu pri akomkoľvek napätí.
5.

Materiál má funkciu zlého vodiča tepla, aby pri zmenách teplôt ladenie nástroja

vydržalo čo najdlhšiu dobu trvania.
6. Estetický vzhľad nástroja je neodmysliteľnou súčasťou zvoleného materiálu.
Pakfong – používa sa najmä pri výrobe mechaniky, má dobré vlastnosti čo sa týka
odolnosti voči poveternostným vplyvom, ďalšie výhody: pevnosť, dobrá tvárnosť,
estetickosť, harmonizácia s tmavými dielmi nástrojov, dlhodobý lesk.
Oceľ – používa sa pri výrobe plochých a ihlových pružín, skrutiek a osičiek pre montáž
mechaniky.
Nikel, chróm a zlato – používajú sa pri galvanickej povrchovej úprave, pričom nikel je
hlavnou zložkou zliatiny pakfongu.
Striebro – používa sa pri výrobe mnohých hudobných nástrojov, najmä pri výrobe
majstrovských fláut a galvanickej povrchovej úprave.
Sklo a porcelán – aj sklo bolo súčasťou materiálov, ktoré sa používali na výrobu fláut.
Tento materiál však nebol najvhodnejší, hlavne kvôli lámavosti.
Slonovina – veľmi preferovaný materiál na výrobu fláut. Nepodlieha zmenám a skaze.
Charakteristické pre tento materiál je zvláštny tvrdý zvuk a neobvykle tenký zvuk, ktorý
nerezonuje.
Ebonit – tento materiál má skôr pozitíva ako negatíva. Je takmer nezničiteľný,
neabsorbuje žiadnu tekutinu, je taktiež zlým vodičom tepla, čo znamená, že je stály vo
svojom ladení a zanecháva si krásny lesk nástroja. Skladá sa zo zlúčeniny kaučuku, síry
a olova s čiernym pigmentom. Vďaka tomuto materiálu sa na flaute tvorí jednoduchšie tón.
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Flauty z ebonitu majú v obľube hlavne dámy. Známa kráľovná flautistov, Cora Cardigan,
je sama príkladom. 18
Najznámejší výrobcovia fláut - Yamaha, Sankyo, Muramatsu, Trevor, Miyazava, Pearl,
Hammig, Armstrong, Haynes, J. Janus, Buffet Cramfor
Záleží na každom flautistovi, akú značku si zvolí. Podľa schopností a vkusu flautistu
a samozrejme jeho individualite a finančných možností.

1.3

Najznámejší flautisti a významné osobnosti

Johann Joachim Quantz (1697 – 1773)
Veľmi významná osobnosť a jeden z najslávnejších
flautistov vôbec, pedagóg a v neposlednom rade
skladateľ. Najskôr študoval hru na hoboj, trúbku,
violončelo a klavír, no až v roku 1718 začal s hrou na
flautu

u učiteľa

Buffardina

(1690

–

1768).

Neskutočne veľa koncertoval a cestoval po celom
svete. V roku 1741 vstúpil do služieb kráľa Friedricha
Veľkého, ktorý bol jeho Quantzov žiak a sídlil
v Drážďanoch.
V zlepšovaní nástroja sa pokúsil o pridanie
zatvorenej klapky na spodnú časť v roku 1726, aby vytvoril rozdiel medzi dis a es a taktiež
aby vylepšil zvuk ostatných tónov. Toto zlepšenie sa napriek dobrému zámeru neujalo.
Flauta J. J. Quantza bola vyrobená z krušpánu a ebenu. Telo flauty bolo zložené zo štyroch
častí a malo päť netradičných spojov rôznej dĺžky na zmenu ladenia. J. J. Quantz zaviedol
pohyblivý ladiaci súdok, ktorým sa rúra flauty predĺžila alebo skrátila a ladenie tým pádom
znížilo alebo zvýšilo, čo bolo v období, keď prebiehala postupná chromatizácia a každý
poltón mal vlastný otvor, senzácia. Intonačná stabilita bola zaistená umiestnením korkovej
zátky do hlavice. Korková zátka má presne určenú vzdialenosť od stredu otvoru. V prípade
18

J. Kratochvíl.: Dějiny a literatura dechových nástrojů, Praha 1971
A. Modr.: Hudební nástroje, Praha 1982
A. Burrows – Klasická hudba, Bratislava 2008
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Bӧhmovho systému je to 17,3 mm. Táto vzdialenosť je vyhovujúca všetkým tónom. Do
konca 18. storočia zostáva flauta nástroj diatonický so šiestimi otvormi a s klapkou pre
malíček pravej ruky. Rozsah flauty bol od d1 do g3. Za najvyšší počúvateľný tón Quantz
pokladal tón e3. Je to flauta doby J. S. Bacha, J. Haydna a W. A. Mozarta. Modulácie do
vzdialenejších tónin boli náročné, pretože sa používali vidlicové hmaty. Práve pre toto sú
Quantzove koncerty a sonáty písané v tóninách, ktoré obsahujú malé množstvo krížikov
a béčok. Spôsoby, ktoré Quantz používal, boli: vytáčanie flauty dovnútra alebo von,
zatváranie a otváranie dierok, čo malo vplyv na rôzne defekty nástroja a nedokonalé tóny.
Ďalším prínosom bolo zmenšenie otvorov, ktoré spôsobil dokonalejším vŕtaním, čo malo
vplyv nie len na ladenie, ale aj na jemný, sladký a teplý tón, ako u zobcovej flauty, len
s väčšou prenikavosťou.
Vďaka J. J. Quantzovi je priečna flauta obľúbený a nenahraditeľný nástroj nielen
v orchestri, ale aj v sólovej hre. Jeho názor bol, že flauta je nástroj, ktorý má najbližšie
k ľudskému hlasu a vie ho napodobniť. V 18. storočí patril medzi najlepších virtuózov
v hre na flaute. Zanechal nespočetné množstvo skladieb pre flautu a to 300 flautových
koncertov a 200 komorných diel pre flautu. J. J. Quantz je autorom známej učebnice hry na
flautu – Pokus o návod ako hrať na priečnej flaute (1752). V učebnici sú zaznamenané
spôsoby interpretácie, špecifiká hry národných štýlov, estetické názory a iné. Jeho diela
patria k veľkej obľube flautistov aj v dnešnej dobe, kedy už flauta je nástroj dokonalý. 19

Martin Hottetere (1648 – 1712)

Je uznávaný majster vo výrobe hudobných nástrojov svojej doby a taktiež
považovaný za jedného z najväčších osobností vo flautovej histórií. Je vynálezca malej
,,chalumeau“20 a najpravdepodobnejšie vytvoril aj prvú nemeckú flautu, ktorá sa skladala
z troch častí a používala sa od roku 1681 v Lullyho orchestri v Paríži, odkiaľ aj sám
pochádzal.
Presadil kónické vŕtanie dierok oproti cylindrickému a vyrábal nástroj z troch dielov.
Táto flauta mala základ d¹ a jednu klapku pre es. Tento nástroj bol používaný počas celého
19

J.J. Quantz - Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Praha 1990
chalumeau – je drevený dychový nástroj, ktorý je priamy predchodca klarinetu s podobnou stavbou
zobcovej flauty
20
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18. storočia. Avšak tento nástroj nebol dokonalý hmatovo a veľkú komplikáciu zohrávalo
množstvo vidličkových hmatov, ktoré prekážali technike a intonácii.

Jacques Martin Hotteterr (1674 – 1763)
Pod prezývkou ,, Le Romain“, syn Martina Hotteterra.
Svoju prezývku začal používať v rokoch 1705 – 1707.
Známy ako flautista, učiteľ a hudobný skladateľ. Rovnako
ako jeho starší brat Jean (1720) sa pokúšali nasledovať
svojho otca do ,, Grand Hautbois de Roi“, čo obom
bratom otváralo šance a bránu do uprednostňovanej
francúzskej kráľovskej spoločnosti ,,Chambre du Roi“.
Jacques Martin Hotteterr je autorom trojice kníh:
Principes de la flute traversiére ou d´Allemagnel, De la
flute a bec ou flute douce, Et du hautbois divisez par
Traitez. V trojici kníh zverejňuje skladateľ inštrukcie pre flautu, prvé prstové tabuľky, atď.
Tieto významné práce boli preložené do angličtiny a flámštiny a niekoľkonásobne
publikované.
V roku 1708 publikoval Christopher Ballard Hotteterrovu zbierku – Pieces pour la
flute traversiere et autres Instruments avec basse continue. Táto zbierka bola venovaná
kráľovi. V roku 1697 bol flautista Parížskej Opery.
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Theobald Bӧhm (1794 – 1881)
Významný

nemecký

flautista

a zlatník

bol

tvorcom modernej flauty. Má najväčší význam
v konečnej fáze vývoja flauty. Dal sa inšpirovať
hrou Charlesa Nicholsona a rozhodol sa vyrobiť
flautu, ktorá vydáva jasné a hlboké tóny. Navrhol
nástroj s takým množstvom otvorov, aby bolo
možné zahrať celú oktávu. Zaviedol systém
hudobných kľúčov, ktorý sa s malými obmenami
používa až dodnes. Bӧhmove pôvodné nástroje
mali ešte kónický tvar, no neskôr už vyrábal
nástroje s kónickou hlavicou, pričom korpus mal tvar valca. Tento typ nástroja jej
s malými zmenami v podstate ten dnešný. Th. Bӧhm sa flautami zaoberal viac ako 20
rokov. Vďaka otcovi, ktorý bol zlatník, sa vyznal v mechanike a v práci s kovovými
materiálmi.
Narodil sa v Mníchove a prakticky tam prežil celý svoj život. Až do smrti sa
zdržiaval na Altheimereckovej ulici č. 20, kde býval aj pracoval. Dielňa, ktorá bola na 4.
poschodí, niesla názov ,,The Bӧhm und Mendler“. So svojou manželkou Annou
Rohrhertnerovou mal 1 dcéru,7 synov a 13 vnukov.
Študoval u Johanna Kapellera, ktorý bol prvým flautistom v Mníchove. Tým, že
nebol spokojný so svojím nástrojom, tak sa venoval rôznym pokusom a zdokonaľovaní
nástroja, keďže túžil po dokonalejšej flaute. V snahe vytvoriť najdokonalejší nástroj,
spolupracoval s výrobcami ako s Gordonom a Wardemom, pričom porovnával ich prácu so
svojou. V roku 1831 bola jeho flauta vyrobená u Gerocka a Wolfa. Táto flauta sa líšila
menšou zmenou formy a usporiadaní klapiek. Touto flautou dosiahol neobyčajný úspech,
aj keď najväčší úspech mu prinieslo neskoršie zdokonalenie flauty, ktorú v roku 1847
predal firme Rudall et Rose. Dokonca si ju Mitchell Rose dal patentovať.
Ako prvý flautista pôsobil v divadle Isargate, zároveň sa venoval štúdiu kompozície
u Jozepha Graza a dirigovaniu u Stunza. Ako virtuóz vystupoval prvý krát vo Švajčiarsku,
kde aj dva roky pôsobil ako flautista a vynálezca. V roku 1818 bol povolaný do Kráľovskej
kapely do Mníchova.

24

V roku 1894 Bӧhmova rodina usporiadala oslavu na počesť stého výročia jeho
narodenia. Dokonca v jeho dome býval aj profesor Mníchovskej univerzity Carl
Schafhautel, ktorý vydal v roku 1882 prácu: Život pozoruhodného umelca, ktorá bola
vydaná v Lipsku. 120 stranový preklad o Bӧhmovom živote je dielo Christophera Welcha
s názvom: História Bӧhmovej flauty a taktiež dielo: Pamäti Dr. Schaffhautela, kde je
zmieňovaný práve Th. Bӧhm. Ďalší, kto sa nechal Th. Bӧhmom inšpirovať bol James S.
Wilkins, ktorý v roku 1919 opísal nielen Bӧhmov život, ale opísal ho aj ako človeka
a skladateľa v diele: Bӧhmov život.

Charles Nicholson (1795 – 1837)
Slávny

anglický

flautista,

ktorý

sa

preslávil

vynikajúcou technikou a plným zvukom svojho
nástroja. Približne v roku 1820 zväčšil tónové otvory
a začal používať prstové klapky. Žil v Londýne, kde
boli v 19. storočí flauty veľmi obľúbené. Po celom
meste vznikali flautové kluby a hrať na flautu patrilo
k základnému vzdelaniu anglického džentlmena.

Marcel Moyse (1889 – 1984)
Vynikajúci flautista a pedagóg, veľká osobnosť.
Po svojom učiteľovi Ph. Gaubertovi, nastúpil ako
pedagóg na konzervatórium v Paríži. Tam začal
tvoriť vlastné melodické cvičenia pre priečnu
flautu, ktoré sú výborným materiálom pre veľké
množstvo flautistov a pedagógov. Hlavný zmysel
vytvoriť tieto štúdie bol rozšíriť výrazové
prostriedky v hre na flautu v oblasti farby tónu,
dynamiky,

druhov

nasadzovania

tónov

a artikulácia. Tým pádom sa stala technika pre
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flautistov určujúca a prvoradá vo vývoji hráča. Technické náročnosti, ktoré rozpracovával
vo svojich cvičeniach, chápal ako melódiu s rôznymi stupňami obtiažnosti. Ovplyvnil
francúzsku flautovú školu, ktorá bola známa citovou a výraznou hrou. Vo svojom diele:
,,De la sonorité – Art et techniqes“ (O kráse a ušľachtilosti tónu) opísal a pomenoval, ako
prvý, metódu hry, kde sa tón tvorí uvoľnene, ľahko a prirodzene. Svoju do detailu
prepracovanú metódu hry na flaute rozširoval do sveta na svojich medzinárodných
flautových kurzoch. A tak sa dostala do Českej a Slovenskej republiky, kde bola
prepracovaná profesormi R. Černým, J. Bokom, Fr. Čechom, J. Heclom, O. Slavíčkom, H.
Kašlíkom a ďalšími z konzervatórií v Prahe, Brne a Ostrave. Propagoval myšlienku
Maximilliana Schwedlera, nástrojára, pedagóga a vydavateľa Etud a Školy E. Kӧhlera,
ktorý vo svoje publikácií ,,Die Flӧte und das Flӧtenspiel“: Hudobne vychovateľných
žiakov je takmer 100 %, ale v prijímaní hudobných schopností sú u žiakov neskutočne
veľké rozdiely. Takmer každý zdravý sluch sa dá po hudobnej stránke vycvičiť.
V tridsiatych rokoch často vystupoval na koncertoch a učil. V noci cestoval medzi
Parížom, Ženevou a ďalšími európskymi mestami na svojom obľúbenom motocykli.
Všetky svoje diela stihol dokončiť pred svojou smrťou. Zomrel ako 95 – ročný.
Jeho cvičenia a etudy: Gammes et arpéges – 480 exercise, Dix – huit exercices ou études
de Berbiguier, Ecole de l´Articulation, Exercices journaliers, Mécanisme – chromatisme,
Etudes et exercices techniques, Exercices op.15 de Fürstenau, Vingt exercices et études sur
les Grandes Liaisons, le Trille, le Points d´orque a další.
Geoffrey Gilbert (1914 – 1989)
Zaslúžil sa o rozšírenie francúzskeho štýlu flautovej
hry v Británii. Bol významným britským flautistom
20. storočia, ktorý okrem iného pôsobil v BBC
Symphony Orchestra.
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Karl a Franz Dopplerovci
Fantastickí virtuózi, slávne flautové duo, ktoré v 19.
storočí koncertovali po celej Európe. Aby sa im flauty
nezamotali a diváci mohli obdivovať akrobatické
kúsky prstov oboch hráčov, tak si dal Karl Doppler
zhotoviť zvláštnu flautu, na ktorej mohol hrať ľavou
rukou.

Väčšina

známych

a úspešných

skladateľov

používalo flautu nie len v orchestri, ale aj v komornej
hudbe a taktiež na hudobných festivaloch, ktoré boli
veľmi

obľúbené.

Z tých

najvýznamnejších

spomeniem: Carte, Nicholson, Fürstenau, Bergbiguier, Clementi, Monzani a Hill, Buffet,
Koch a Liebel, Potter, Rundall a Rose a mnoho ďalších.
Najviac populárne boli flauty anglickej značky Rundall a Rose, ktoré mali veľké
dierky. Ich obľúbenosť spočívala v bezkonkurenčnom tóne, aj keď intonácia nebola ešte
dokonalá.

Všetky úpravy, čo sa flauty týkali, smerovali k zlepšeniu tónu a intonácie. Na konci
18. storočia

bola obohatená o ďalšie klapky, ale jej slabý, jemný a nevýrazný tón

v orchestri zanikal. Dôvod tohto zvuku bolo šikmé vŕtanie dierok, ktoré vyhovovalo
prstovému rozpätiu. Rozmery dierok boli menšie, než by to z fyzikálneho hľadiska
vyhovovalo.

27

Philippe Gaubert (1876 – 1941)
Významný flautista, ktorý svoju koncepciu metódy
hry na flautu spojil s koncepciou svojho učiteľa P.
Taffanela. Je tvorca známej učebnici: Taffanel –
Gaubert „Metode komplete de la Flute“. Moyse
uvádza, že Gaubert bol prvý, kto vedel meniť farbu
tónu. Napísal ešte 3 sonáty, Fantáziu a Divertimento
pre flautu a klavír, madrigal a mnohé iné.

Rudolf Černý (1878 – 1947) flautista, pedagóg, ktorý pôsobil na konzervatóriu
v Prahe od roku 1902 – 1939. Študovali u neho významní českí flautisti. Ako pedagóg sa
venoval aj učeniu hry na klavíri, komornej hre a hre na bicích nástrojoch. Jeho významné
hudobno-didaktické dielo a zároveň jeho prvotina sa nazýva Úplná teoreticko-praktická
škola pre tympany, taktiež pre samoukov. Celý výrobný náklad kníh odkúpilo Pražské
konzervatórium. Ďalšia tvorba: Škola hry pre flautu (Praha 1957) – spoluautor Josef Bok.
V roku 1903 založil Český dychový kvintet spolu s členmi Národného divadla – L.
Skuhrovským (hoboj), P. Hladíkem (klarinet), J. Sutnerem (lesný roh), K. Blažkem (fagot).
V zahraničí so cťou reprezentoval českých umelcov. Taktiež pôsobil ako člen v Českom
nonete. Pri vyučovaní hry na flautu sa riadil príručkami a metodikou parížskeho
konzervatória, ale nedostatok týchto príručiek ho prinútil k vypracovaniu vlastnej
metodiky. Ako už bolo spomenuté, spolu s profesorom J. Bokom vytvorili dielo: Škola pre
flautu. Pred druhou svetovou vojnou bola povesť dychového oddelenia na pražkom
konzervatóriu

tak

vychvaľovaná,

že

riaditelia

zahraničných

operných

domov

a symfonických orchestrov prichádzali koncom školského roka do Prahy, aby si pri
záverečných skúškach a absolventských koncertoch povyberali študentov, s ktorými potom
hneď podpisovali pracovné zmluvy bez konkurzov. Boli to: Václav Bukovský – profesor
Konzervatória vo Würzburgu, František Praský – sóloflautista Kráľovskej opery v
Budapešti a profesor Akadémie, Julius Fedrhans – sóloflautista vo Varšave a v cárskej
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opere v Petrohrade, Augustin Pfeifer – pôsobil v orchestroch v USA, Rudolf Černý –
sóloflautista v Lvově a Kyjeve, Gustav Nesporný – sóloflautista vo Varšave a v Českej
filharmónii, Josef Bok - sóloflautista v Moskve.21

21

M. Bílková Tůmova – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
G. Černušák – Dějiny evropské hudby, Praha 1972
G. Černušák - Český hudební slovník osob a institucí I., II., Praha 1963
J. Burrows – Klasická hudba, Bratislava 2008
D. Sliacka – Slávni hudobní skladatelia, Bratislava 1980
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2

KOMORNÁ HRA

2.1

Vznik a vývoj komornej hry

Termín ,,komorná hudba“ slúži na označenie druhu inštrumentálnej i vokálnej hudby.
Jej počet hlasov, nástrojov je prispôsobený akustike menších priestorov, v ktorých je táto
hudba uvádzaná. Komorná hudba sa začala prvýkrát vyskytovať okolo roku 1550.
Nevzťahovala sa na veľkosť súboru, ale na priestor a na dvorskú komnatu. V polovici 17.
storočia sa začal rozlišovať vokálny komorný štýl od chrámového a divadelného štýlu. Pri
vykryštalizovaní komornej hry zohralo veľkú úlohu to, že z dominanty vokálnej a vokálnoinštrumentálnej hudby sa v 17. storočí obrátila pozornosť muzikantov na inštrumentálnu
hudbu, ktorú začali preferovať vo veľkej miere. Tento postupný prechod bol vďaka bohatej
histórii. Začali sa vyrábať dokonalé nástroje, hlavne v Taliansku, ako husle, viola,
violončelo a harfa. Najznámejší, najdokonalejší a neprekonateľní boli taliansky stavitelia
nástrojov: Amati, Stradivari, Guarneri, čo začali taliansky skladatelia s radosťou využívať
a začali viac tvoriť. 22
V 18. storočí sa termín ,,komorná hudba“ rozšíril na inštrumentálnu hudbu všetkých
druhov obsadenia. Podľa Matthesona (1739) sa komorný štýl vyznačuje umeleckejšou
sadzbou v porovnaní s kompozíciami pre chrám a divadlo. Podľa Quantza (1752) vyžaduje
komorný štýl viac tvorivej slobody než chrámový, pretože v komornej hudbe sa
nevyžaduje akcia, dovoľuje väčšiu prepracovanosť a umeleckosť ako divadelná hudba.23
Na konci 18. storočia získal termín ,,komorná hudba“ nový význam: chápe sa ako
protiklad predovšetkým k orchestrálnej hudbe. Za komornú hudbu sa odvtedy považujú
všetky diela so sólistickým obsadením od dueta až po noneto. Od tohto obdobia sa
komorná hudba pestovala v malom kruhu znalcov a milovníkov hudby. Neskôr sa komorné
koncerty realizovali aj pred veľkým publikom, čo platí aj v súčasnosti.24

22

R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
J. Púčiková – Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského veku,
Bratislava 2002
23
J.J. Quantz – Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Praha 1990
24
R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
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„Komorná hudba, ktorá od svojho vzniku až po súčasnosť prešla pozoruhodným
vývojom, má okrem hudobno-historického, estetického, didaktického atď. aj ďalší dôležitý
rozmer, ktorý súvisí s jej reprodukčnou praxou. Keďže i v súčasnej interpretačnej praxi
má štatisticky významný podiel, treba zdôrazniť jej autonómnosť na jednej a komplexnosť
na strane druhej.“25
Definícia komornej hry, ako hudobný dialóg minimálne dvoch zúčastnených
interpretov, môže byť chápaná aj ako hra sólového nástroja a nástroja (nástrojov)
sprievodného. Je potrebné odmietať názor, že všade, kde sa klavír spája s iným nástrojom,
má funkciu iba ako služobník. Predsudok, že klavír je iba ako akustická výplň pre
vyniknutie sólistu a nesmie sólistu rušiť, je absolútne neprofesionálny a pomýlený.
„Hudba, a komorná hudba zvlášť, je totiž komplexný fenomén.“26 Preto treba komornú
hudbu chápať ako celok, či už ide o interpreta alebo poslucháča. Iba vtedy môže nastať
ozajstný pôžitok z interpretácie hudobného obsahu celej komunikácie a spolupráce
interpretov.
V súčasnosti patrí komorná hra k najnáročnejším hudobným disciplínam. Každý
jeden hráč musí byť vynikajúcim sólistom vo svojom odbore, schopný viesť svojich
spoluhráčov. Súčasne sa musí vedieť prispôsobiť v rytme, ladení, dynamike, tempe a etike.
V komornej hudbe je nesmierne dôležitá spolupráca a koordinácia viacerých
zmysloch hráča: a. sluch – počúvať seba a súčasne aj ostatných spoluhráčov, b. zrak –
sledovať notopis a zároveň pohyby ostatných hráčov, c. hmat – ovládať techniku nástroja
na základe vysoko náročnej súčinnosti mozgu, nervov a svalov.27

2.2

Komorná hra na ZUŠ28

Základy komornej hry je dôležité zahrnúť do výuky už na ZUŠ, pretože
prostredníctvom komornej hudby sa do vyučovania dostáva veľmi dôležitý sociálnopsychologický moment. ,,Komorná hra odstraňuje záporné dôsledky atomizácie

25

R. Brejka, s. 16, Bratislava 2009
R. Brejka, s. 16, Bratislava 2009
27
M. Bílková Tůmová – Povídání o hře na flétnu příčnou, Praha 2010
R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
28
Vypracované na základe rozhovorov s pedagógmi SR a ČR základných umeleckých škôl
26
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výchovného procesu v oblasti hudby. Nástrojová hra je organizovaná tak, že žiak väčšinu
technických problémov študuje izolovane. A práve tu hrozí nebezpečenstvo straty
schopnosti počuť celok. To znamená, že absolútna nástrojová atomizácia, v prípade flauty
platí vo veľkej miere, by mohla viesť k otupeniu až strate schopnosti odhaliť a pri
interpretácii využiť dôležité sadzbové výrazové a ďalšie prvky v tých súvislostiach,
v ktorých nadobúdajú pravý zmysel výchovných úskalí: pestovanie nezdravého
individualizmu, ktorý často i nechtiac produkujú samotní učitelia, a to žiaľ, na všetkých
stupňoch nášho hudobného školstva.“29
Komorná hra prináša žiakom radosť a potešenie zo spoločnej hry, rozširuje
a prehlbuje ich vzájomné vnímanie, city a obohacuje vedomosťami. Nadväzuje na hudobnú
náuku a inštrumentálnu výuku, ktorá je zväčša individuálna. Taktiež umožňuje žiakom
precítiť a objaviť krásu harmónie a zvukovú farbu hudobných nástrojov. Komorná hra
pokračuje v tradícii a stavia základy pre rozvoj záujmovej umeleckej činnosti. Veľká
rôznorodosť je v možnosti obsadenia hudobných nástrojov, od dua až po noneto. Popri
osvojení súhry a zoznámení sa s interpretačnými štýlmi má aj hlboký etický zmysel.
Na ZUŠ sa komorná hra využíva často, pre mnohé školy je neodmysliteľnou
súčasťou. Ak má učiteľ vo svojej triede minimálne dvoch žiakov, ktorí spĺňajú
predpoklady, tak priestor na komornú hru nastáva. Už v druhom ročníku sa dá so žiakmi
pracovať. Pri dychových nástrojoch sa na ZUŠ využíva väčšinou hra v duete, triu, kvartete.
Na začiatku to býva s klavírnou spoluprácou, teda s korepetíciou, kde hudobný nástroj
doprevádza klavír. Neskôr prichádza spojenie dvoch nástrojov napr. dve flauty. Preferuje
sa homogénne obsadenie kvôli ladeniu. Pri spojení viacerých nástrojov je potrebné
vymedziť aj väčší časový priestor, kvôli náročnosti a organizácii. Z toho vyplýva, že
komorná hra má mať svoje miesto v rozvrhu žiaka aj pedagóga. Komorná hra má väčšinou
hodinovú dotáciu za týždeň, ale na každej škole venujú komornej hre iný časový priestor.
Je to zväčša na pedagógovi a riaditeľovi školy. Prvý impulz prichádza od pedagóga, ktorý
sa snaží žiaka s komornou hrou zoznámiť. Vtedy je dôležité, aby žiak bol motivovaný
a prejavil o komornú hru záujem. Preto je správne zvoliť jednoduchší repertoár, ktorý
v žiakovi vyvolá pozitívne reakcie a radosť z hry. Taktiež je dôležitá interpretácia
pedagóga, aby mal žiak aj zvukovú predstavu. Práve to môže žiaka najviac osloviť
a vzbudiť záujem.
29
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Práve flauta je obľúbený nástroj aj vďaka kolektívnemu muzicírovaniu. Komorná hra
na základných umeleckých školách nadväzuje na neodmysliteľnú súčasť vzdelávania na
ZUŠ a to je hudobná náuka a individuálna výučba nástroja. Taktiež využíva z odborného
hľadiska hlboko sociálny a psychický aspekt. Vychádzať z prirodzenosti detí – tendencia
združovania, napr. počas hier, môžeme tento predmet zdokonaliť do kvalitného výsledku.
Komorná hra je dôležitá aj z hľadiska výchovného, pomáha nám predchádzať
pestovaniu nezdravého individualizmu u detí, alebo jeho čiastočnému potlačeniu.
V komornej hre sú si takmer všetci rovnocenní, takže všetky hlasy sú nesmierne dôležité
a nástroje rovnako vyvážené. Tým pádom komorná hra rozvíja sociálne aspekty žiakov
a prispieva k vytváraniu návykov na spoluprácu. Napriek tomu, že ide o kolektívnu hru,
tak komorná hra rozvíja aj samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu, fantáziu, ohľaduplnosť,
zodpovednosť, podporuje sebadôveru u žiaka. Zároveň pomáha sa presadiť aj menej
priebojnému žiakovi so slabšími interpretačnými schopnosťami, žiaka to motivuje a stáva
sa v domácej príprave mnohonásobne aktívnejším.
V porovnaní s individuálnym vyučovaním sa pri komornej hre žiak ocitá v svojom
prirodzenom prostredí a to je medzi deťmi, rovesníkmi, čo prispieva k početnejším
a rozličnejším interakciám.
Komorná hra je vhodne zvolenou formou výučby aj pre žiakov s takzvanou
nezdravou trémou a nervozitou z verejného vystupovania. Mnohokrát je táto nervozita
spôsobená nedostatkom sebavedomia, dôvery, obavy zo zlyhania, až to môže vyústiť do
chorobného strachu z vystupovania pred verejnosťou. Pri komornej hre sa tento strach,
nervozita a nepríjemné stavy odbúravajú, aj keď to je otázka času. Na druhej strane sa
môže znižovať schopnosť koncentrácie a koordinácie pohybov, čo vo veľkej miere vplýva
na podávaný výkon. Pri komornej hre je psychické napätie menšie a dá sa do určitej miery
potlačiť, pretože je hra založená na viacerých hráčov a tímovej spolupráci. Zodpovednosť
je tým pádom na všetkých a nie len na jednom hráčovi, sólistovi.
Komorná hra na Slovensku sa do rozvrhu dostáva ako samostatný nepovinnevoliteľný predmet s jednohodinovou dotáciou od 3.ročníka I. stupňa. Do predmetu sú
zapájaní žiaci, ktorí o predmet prejavujú záujem, majú potenciál a to všetko samozrejme
záleží predovšetkým na výbere pedagóga. Veľmi vhodný postup je kombinácia žiakov
z rôznych ročníkov, starší žiak vplýva na mladšieho ako vzor, opora a mladší žiak je tým
motivovaný. Je to kombinácia nielen rôzneho veku, ale aj kombinácia rôznych schopností
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a vedomostí. Žiaci sa tým učia nielen hudobne spolupracovať, ale aj komunikovať a byť
zapájaní do vzájomnej interakcie, čo napomáha rozvíjať ich osobnosť.

2.2.1 Postupy pri zostavovaní komornej hry
1. Podľa časového trvania:
•

zoskupenia stabilné (zámerne orientovaný repertoár pre dané teleso)

•

zoskupenia príležitostné (výber notového materiálu pre rôzne obsadenie hudobných
nástrojov)

2. Podľa stupňa schopností, zručností a veku:
•

skupina vekovo príbuzných žiakov

•

skupina žiakov rovnakých schopností, z rovnakých ročníkov (s vekovým
rozdielom)

•

skupina žiakov z rôznych ročníkov, rôznych schopností a zručností30

2.2.2 Metodické poznámky31

Komorná hra s využitím priečnej flauty sa môže začať využívať, keď žiak prichádza
do 4. ročníka a prechádza na iný nástroj ako je zobcová flauta, v tomto prípade priečna
flauta. Na I. stupni je komorná hra využívaná so zobcovou flautou zväčša už v 2. a 3.
ročníku, nie však na každej škole. Súvisí to so Školským vzdelávacím programom, na tom,
ako si to škola určí a vypracuje v danom dokumente podľa RVP. Prechodom na priečnu
flautu sa žiak učí všetko nové, spoznáva hudobný nástroj, nové hmaty, nátisk, techniku
a celkovú zmenu nástroja. Od znova sa žiak začína učiť hrať na hudobnom nástroji, ale
v tomto prípade je učenie jednoduchšie, vzhľadom na dosiahnuté vedomostí a príslušnému
veku. V štvrtom ročníku sa hodinová dotácia rozširuje na 1,5 hodiny týždenne, čo je veľké
pozitívum, keďže náročnosť zvládnutia hry na hudobný nástroj narastá a časový priestor je
neskôr vyhradený aj pre komornú hru. Takto to vyzerá na základných umeleckých školách
30

J. Púčiková - Aktuálne problémy teórie a praxe vyučovania hry na flaute žiakov mladšieho školského veku,
Bratislava 2002
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poznámky a skúsenosti získané počas praxe a konzultáciách s inými pedagógmi a kolegami
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na Slovensku. Bohužiaľ v Českej republike je tento systém nastavený inak, čo je konkrétne
opísané v podkapitole 2.6.
V komornej hre žiak začína uplatňovať novo nadobudnuté hráčske schopnosti.
V piatom, šiestom a siedmom ročníku je rôznorodosť notového materiálu veľkou
motiváciou spoznávať rôzne interpretačné štýly a zdokonaľovať sa nielen v komornej hre.
Podstatné je dbať na základné interpretačné návyky, ako je správny postoj tela, držanie
nástroja, postavenie rúk, tvorba tónu, dôsledné sledovanie intonácie a rytmu. Precízna
práca na individuálnej hodine pomáha žiakovi zautomatizovať jednotlivé prvky a pri
komornej hre ich s prehľadom využiť. Vo vyšších ročníkoch sa hudobný prejav žiaka
orientuje konkrétnejšie na uvedomelú interpretáciu určitých období a štýlov. Práve
u žiakov II. stupňa má komorná hra veľké opodstatnenie. Práca pedagóga so žiakmi je na
vyššej úrovni, čo sa týka interpretácie a techniky, a žiaci sú už hudobne vyspelejší. Práve
táto vyspelosť im otvára veľký priestor pre muzicírovanie a riešenie interpretácie
jednotlivých hudobných žánrov. Pri stupniciach a etudách je zameranie skôr na techniku
a v momente, keď nastupuje čas na prednesovú skladbu, sa dostáva do vyučovania
živelnosť, spontánnosť, radosť a oveľa väčšia príťažlivosť. Hudobné vnímanie sa lepšie
prispôsobuje mysleniu žiaka. Tomu vo všeobecnosti prispôsobujeme výber notového
materiálu. Na II. stupni je už prirodzené, že žiak si sám vyberá prednesové skladby
a konzultuje s pedagógom, čo by chcel hrať. Žiak sa stáva takmer rovnocenným partnerom
pre pedagóga a do istej miery je pedagóg ovplyvnený názorom, zameraním a záujmom
žiaka.
Správny prístup pedagóga ovplyvňuje, motivuje a vedie žiaka v záujme o hudobné
umenie vo všeobecnosti. Práve pedagóg má žiakovi priblížiť dielo, skladateľa a umožniť
žiakovi esteticky dielo vnímať. Týmto žiak nachádza určité rozdiely medzi minulým
a súčasným. Predovšetkým ak ide o skladby v obdobia renesancie, baroka, klasicizmu ale
aj súčasnej modernej hudby. Žiak by mal pocítiť slobodu a voľnosť z hry, keď sa zo
skladby stáva nielen skutočná tvorba skladateľa, ale aj komorného zoskupenia.
V priateľskej a v príjemnej atmosfére v komornom zoskupení je pre pedagóga už
jednoduchšie viesť a usmerňovať svojich žiakov konkrétnymi požiadavkami, radami. No
stále nemožno zabúdať na prácu so žiakmi na II. stupni a nie s profesionálne zameranými
hudobníkmi. Žiakov treba viesť a riadiť ako nadšencov a kladne zameraných žiakov pre
hudbu, väčšinou študujúcich na stredných školách zameraných iným smerom.
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Do výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné zahrnúť aj diela z iných štýlových
období, aby bola zachovaná pestrosť, nevšednosť a tým pádom nevznikol stereotyp.
Výhodou pedagóga je využiť v hre nálady žiakov z pedagogicko-psychologického
hľadiska. Žiakov to vedie ku kreativite, k zachyteniu momentu a charakteru skladby.
Individualita je pri práci s konkrétnymi skladbami nevyhnutnosťou.
Úlohou komorného telesa je zoznámiť sa s konkrétnou skladbou, nielen so svojím
partom. Je to kvôli tomu, aby každý člen komorného telesa poznal čo sa odohráva u jeho
kolegu, spolužiaka a aby mal konkrétnu predstavu o ostatných partoch. Práve toto
vnímanie ostatných hráčov v zoskupení je jedným z najzložitejších kritérií komornej hry.
Týmto majú žiaci schopnosť vnímať lepšie skladbu a hudbu komplexne, ale aj istú
obozretnosť v prípade neprítomnosti niektorého z hráčov, alebo z výpadku niektorého
hráča pri verejnom vystúpení.
Pri analýze skladby je potrebné určiť kľúčové miesta, na ktorých sa následne pracuje.
Skladba je prehraná z listu a na náročnejších úsekoch sa treba vracať a technicky
zdokonaliť. Absolútne zle je, keď žiaci prehrávajú skladbu od začiatku po koniec, aj
napriek technicky zvládnutým úsekom. Pri takomto cvičení sa môže ľahko stať, že žiak si
interpretačné chyby neuvedomí a skladbu tým pádom nedotiahne do úspešného konca.
Pedagóg by mal žiaka naučiť aj správne cvičiť. Veľa učiteľov si neuvedomuje, že
žiak to nemá odkiaľ vedieť a pri tom stačí tak málo. Keď si žiak zautomatizuje spôsob
cvičenia skladieb, tak je to veľký krok k úspechu. Po prečítaní skladby nasleduje
frázovanie. Jednotné frázovanie v hudobnom telese je potrebné prispôsobiť dychovým
nástrojom, keďže majú obmedzenú možnosť frázovania s ohľadom na kapacitu dychu,
samozrejme pri vedení pedagóga. Opakovanie a fixovanie už nacvičených skladieb vedie
k vytvoreniu repertoáru hudobného telesa.
Pri nácviku nových skladieb je potrebné, aby učiteľ využíval názory žiakov a dával
im priestor na vyjadrenie sa. Schopnosti pedagóga zaručujú atmosféru a kvalitný výsledok,
ktorý je založený na vzájomnej dôvere a komunikácii. Okrem samotného vyučovania je
nesmierne dôležité verejné vystupovanie a tým prezentácia naštudovaného repertoáru.
Pravidelné vystupovanie je pre žiaka výhodou a prináša mu istotu a suverenitu. Verejne
vystúpiť, prekonávať seba samého, ovládať svoje pocity neistoty a zlyhania, strach a hanba
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je umením aj u profesionálnych a dospelých hráčov. Toto všetko je aj v rukách pedagóga
ako postupuje počas vyučovacej hodiny a ako žiaka vedie.32
,,Aká nesmrteľná sila spočíva v rukách takého človeka!“ (Steinbeck)

2.3

Zásady súhry flautistu s klavírom a s komorným zoskupením

Získanie vhodných návykov pre súhru s klavírom a hru v komorných telesách je
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania priečnej flauty.
Úlohou pedagóga je od začiatku žiakom vštepovať zásadu komornej hry, že každý
hráč v telese je vystavený tzv. unifikačnému tlaku33, ktorý ho v istom zmysle zbavuje
individuálnych znakov. Je potrebné aby žiak stále dodržiaval návyk na pocit spoluúčasti
pri tvorbe celku, ktorý sa líši od očakávaného pocitu pri sólovej hre. Avšak to neznamená,
že niektorý nástroj je v komornej hre utláčaný. Komorná hra je tímová práca s pocitom
dialógu s rovnocennými nástrojmi a to je dôležité žiakovi neustále zdôrazňovať. Dojem, že
rozdelenie jednotlivých nástrojov podľa hlasov odzrkadľuje aj ich rozličnú dôležitosť je
nesprávny, naopak, význam a obtiažnosť hlasov sú v komornom diele zvyčajne vyrovnané,
preto je vyžadovaná zásada vyrovnanej hráčsko-technickej pripravenosti žiakov. Práve
žiaci s výbornou technikou a predpokladom na sólovú hru sú často ochudobnení o hru
v komornom zoskupení. Je to práve preto, že v prípade takého žiaka sa pedagóg sústreďuje
na jeho sólistickú kariéru. Z toho vyplýva,

že iba žiak s rozvinutou dostačujúcou

technikou, môže byť dobrým komorným hráčom.
Neodmysliteľná časť estetického výkonu je správne ladenie. Pedagóg je ten, ktorý
najskôr venuje pozornosť ladeniu, pretože dokonale pozná daný nástroj a jeho dispozície.
No neskôr by si mal vedieť každý žiak svoj nástroj naladiť. Práve u priečnej flauty je
ladenie nesmierne dôležité. Podmienkou korektného ladenia je dôkladné rozohranie. Bez
rozohrania nástrojov nie je možné byť dokonale naladený, platí to aj v orchestri a komornej
hre. Na základe experimentálneho výskumu je preukázateľné, že stabilizovaná vnútorná
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teplota, ktorá je dôležitá na ladenie, u priečnej flauty sa dosiahne až po 5 minútach hry.
Avšak aj po dosiahnutí vnútornej teploty existujú rozdiely medzi hlavicou a spodným
dielom flauty. Spomínaný rozdiel má za následok výkyvy v ladení niektorých tónov. Pri
kvalitnom rozohraní sa citeľné rozdiely obmedzia, no nie dostatočne dobre. Žiadna flauta
nie je v celej svojej stavbe dokonale temperovane ladená, preto je dôležité, aby sa žiak
naučil tieto odchýlky korigovať.
Pri klavírnej spolupráci sa flauta ladí podľa klavíra, čo platí pre všetky fixne ladené
nástroje. V komorných zoskupeniach so sláčikovými nástrojmi sa väčšinou ladí podľa
flauty. Je to preto, že sláčikové nástroje majú lepšie prispôsobené možnosti ladenia a flauta
a iné dychové nástroje majú malú schopnosť sa doladiť či už smerom nahor, alebo nadol.
Tón a¹ je zväčša základné ladenie komorného telesa.
Ak ide o flautové trio, kvarteto, kvinteto a väčšie zoskupenie, ladí sa podľa prvej
flauty a k nej sa postupne prilaďujú ostatné flauty. Pomôcka pri správnom ladení je durový
alebo molový kvintakord, ktorý flauty zahrajú a chromaticky posúvajú, aby sa uistili
o vyrovnanosti ladenia.
V spojitosti s nielen komornou hrou je dôležité správne držanie tela, pri dychových
nástrojoch je bezpodmienečne výhodnejšie pri hre stáť. Prináša to žiakovi možnosť
prirodzenejšie narábať s hudobným nástrojom a taktiež správne dýchať. V metodike
Kataríny Brejkovej sú spomenuté správne zásady pri hre na flaute v sede, čo hráči
využívajú hlavne v komornom telese a orchestri. ,,V sede je, rovnako ako pri hre
postojačky, nevyhnutné vytočenie v bedrách. Ak žiak sedí pred stojanom, musí byť
stolička vytočená doprava. Stolička nemá stáť paralelne so stojanom. Počas hry sa musí
žiak vyvarovať pohybov tela a nemá premiestňovať nohy. Telo pri tom zostáva celkom
uvoľnené. Každý nepotrebný pohyb totiž škodí exaktnej hre. Navyše časté neodôvodnené
pohyby hráčov pôsobia neesteticky a rušivo.“34
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J.J. Quantz – Pokus o návod jak hrát na přičnou flétnu, Praha 1990
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2.4

Dueto

Táto podkapitola sa zameriava na dueto, pretože dueto je historicky najstaršie
vyskytujúce sa zloženie komornej hry a taktiež sa v literatúre nachádza viac informácii
ako o vzniku a vývoji tria, či kvarteta. Práve kombinácia viacerých hudobníkov v telese
vychádza zo samotného dueta.
Dueto sa vzťahuje na počet hráčov na nástrojoch alebo spevákov. Dueto poznáme
ako pre dva rovnaké melodické nástroje, napr. dvoje husle, dve flauty, alebo dueto pre dva
rozličné melodické nástroje, napr. husle a violončelo, duo pre dva klávesové nástroje.
Existuje nespočetné množstvo kombinácii, čo využili skladatelia už v minulosti a ďalej
rozvíjajú skladatelia 20. storočia, súčasná hudba vôbec. Avšak schopnosť vytvoriť jeden
celok a byť rovnocennými je náročné nie len pre žiaka na ZUŠ, ale taktiež aj pre
profesionálneho hudobníka.
Termín dueto, duo sa objavuje v histórii z času na čas, to na pomenovanie skladieb,
ktoré až do začiatku 18. storočia mali názov ako air, capriccio, divertimento, fantasia,
najčastejšie však sonata (sonata a due instromenti). Ďalšie označenie dueta do konca 18.
storočia nieslo názov sonata.35
Koncom 18. storočia sa rozvoj domáceho muzicírovania rozšíril k obrovskému
nárastu nielen originálnych kompozícií ale aj rôznych úprav pre duo. Tvorba v tomto
hudobnom druhu od 18. storočia neustále narastá, taktiež aj v súčasnej hudbe.36
V nasledujúcich podkapitolách je dueto brané najprv obecne, vzhľadom na
historický vývoj. Neskôr smeruje orientácia na konkrétne dueto v kombinácii s priečnou
flautou.

2.4.1 Dueto pre dva melodické nástroje

Pre dva rovnaké alebo dva rozdielne hudobné nástroje sa komponovali duetá pre
melodické nástroje bez akordického alebo basového sprievodu. Preferované nástroje boli:
dve flauty, husle, alebo husle s violou a husle s violončelom. No neskôr sa začali používať
35
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R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
R. Brejka – Komorná hudba, Bratislava 2009
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aj iné kombinácie nástrojov, napr.: dva hoboje, lesné rohy, fagoty. V novšej hudbe sa
môžeme stretnúť aj s neobvyklými kombináciami hudobných nástrojov.
Pre dueto neexistuje pevná druhová tradícia. Vznik týchto kompozícií zo 17.
a prevažne z 18. storočia bol závislý od záujmu muzicírovania v malom kruhu, a len z časti
od umeleckých požiadaviek alebo virtuóznych ambícií, aj keď postupne tieto tendencie
naberali na význame.
Dueto poskytuje pre dva melodické nástroje menšie možnosti kontrastnejšieho
tvarovania z dôvodu chýbajúcej harmonickej opory. Preto na začiatku vznikajú ľahšie,
zábavné diela, operné výťahy, tance alebo iné obľúbené diela z danej doby, ktoré boli
určené pre domáce muzicírovanie alebo pre pedagogické zámery. V týchto skladbách mali
hudobné nástroje striedavú funkciu raz vedúcej melódie a inokedy funkciu sprievodu.
Ako ďalší typ dueta bolo koncertné dueto, v ktorom mal najmä prvý hlas dueta
možnosť sa virtuózne ukázať. Tento typ dueta bol určený pre hráčov technicky a umelecky
vyspelých.
Londýn, Paríž a Viedeň boli hlavné centrá, kde sa dueto rozvíjalo. Do tlače sa duetá
dostávali vďaka vydavateľstvám, ktoré vznikali v Paríži relatívne skoro. Väčšina tlačí bola
vydávaná práve pre priečnu flautu, ktorá mala na začiatku 18. storočia neskutočne veľkú
obľubu. No neskôr, o pár desaťročí, sa stredobodom stávajú husle.
Koncertantný typ dueta tvorili aj skladatelia Luigi Boccherini a Giovanni Baptista
Viotti. L. Boccherini skomponoval vyše 400 komorných diel, okrem iného. Taktiež
,,vynašiel“ moderné druhy komornej hudby. Týka sa to jeho sláčikových trií, kvartet
a kvintet, kde je vypracovaný dialogický komorný štýl rovnocenných hlasov. Svoju
pozornosť zameral na melodické a koloristické detaily a na dynamiku.
Vo virtuóznom štýle, ktorý kládol na interpretov vysoké technické a umelecké
požiadavky, komponoval svoje duetá Louis Spohr. Jeho komorná tvorba je rozsiahla, ktorú
tvoria duetá až po nonetá. V jeho tvorbe nájdeme zástup všetkých tradičných druhov
inštrumentálnej hudby.
Veľký význam pre duetá bol aj začiatok 20. storočia, keď tento druh tvorili
skladatelia neoklasicizmu a hnutie, ktoré šírilo tzv. užitkovú hudbu. Boli to skladatelia ako
P. Hindemith, B. Bartók, Z. Kodály a i. Ťažiskom v tvorbe P. Hindemitha bola komorná
hudba. Sám pôsobil v triu aj v kvartete ako huslista a violista. U B. Bartóka bolo
40

charakteristické, že v jeho duetách kládol dôraz na rytmiku, vnútornú silu a vyostrenú
harmóniu, ktorá viedla mnohokrát k emancipácii disonancií. Z. Kodály je známy tým, že
v jeho tvorbe je nápadný štýlový prostriedok, a to pentatonika. Jeho komorná tvorba nie je
rozsiahla, ale je vyznačovaná na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni.37

2.4.2 Dueto pre jeden melodický nástroj a jeden klávesový nástroj

Sonáty pre husle mali najväčšie zastúpenie medzi skladbami pre jeden melodický
a jeden klávesový nástroj, t.j. skladby písané pre husle a klavír. V začiatku vývoja boli
husle mnohokrát nahradzované práve flautou. V rámci vývoja získavali veľký význam aj
ďalšie nástroje, ako violončelo a viola, a medzi dychovými nástrojmi okrem flauty najmä
klarinet. V kombinácii s klavírom sa zriedkavo vyskytovali nástroje ako hoboj, fagot
a lesný roh.
Prvé kompozície pre jeden melodický a jeden klávesový nástroj majú počiatok
v čembalovej hudbe so sprievodom nejakého nástroja a v sólovej sonáte 17. a 18. storočia
sprevádzanej generálbasom. Typické pre tieto skladby bolo, že jeden nástroj podporoval
druhý, kde prevažoval hlavne klavír/čembalo alebo melodický nástroj.
Práve komorné diela C. Ph. E. Bacha je možné zaradiť do troch základných
štrukturálnych typov, ktoré sú odvodené od funkcie klávesového nástroja v rámci daného
ansámblu. Sú to: generálbasový typ, triový typ a autonómny typ. ,,1. generálbasový typ –
čembalový part je písaný ako číslovaná línia, interpret ho musí improvizačne dotvoriť, 2.
triový typ – klávesový nástroj je tu využitý prakticky ako dvojhlasný nástroj, ktorého
vrchný hlas (pravá ruka) konkuruje melodickému nástroju, 3. autonómny typ – v tomto
type je klávesový part natoľko autonómny, že ostatné nástroje sú prinútené plniť
sprievodnú funkciu.“38
Veľký význam k samostatnému, novokoncipovanému hudobnému druhu prispeli aj
Beethovenove sonáty. Beethovenove sonáty patria medzi jeden z vrcholov komorných
útvarov. Oba party sú dokonale umelecky a virtuózne prepracované. Jeho najhodnotnejšie
a najvýznamnejšie sonáty boli písané pre klavír a husle, klavír a violončelo a klavír a lesný
37
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roh. To, že poradie bolo najprv klavír a potom melodický nástroj, nebolo bez príčiny.
Beethoven kládol dôraz na to, že klavír nie je iba sprievodný nástroj, ale že je rovnocenný
pre melodický nástroj.
O veľký význam v oblasti sonáty sa postaral aj Johannes Brahms, ktorý
skomponoval významné sonáty pre husle, violončelo a klavír a ktorý rozvinul vývoj sonáty
pre jeden melodický a jeden klávesový nástroj k novému významu vďaka sústredenej
motivicko-tématickej práci, ktorá je typická pre oba nástroje príslušného dua: husle –
klavír, violončelo – klavír, klarinet – klavír. Komorná hudba zastáva v jeho celoživotnom
diele významné miesto. ,,Intimita jeho komorných útvarov mu bola oveľa bližšia než
extrovertnosť hudobno-javiskových foriem, ktoré si síce vážil, ale sám ich vo svojej tvorbe
neuplatnil.“39
V 19. storočí bolo pre domáce muzicírovanie a didaktickú prax mnoho diel vydaných
tlačou. Významnú skupinu tvoria charakteristické kusy, v ktorých ustupuje melodický
nástroj do úzadia oproti klavíru.
K veľkému významu sonátového cyklu prispel v 20. storočí P. Hindemith, ktorý
využil kombinácie melodických nástrojov s klavírom: husle, viola, violončelo, dychové
nástroje: flauta, hoboj, anglický roh, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna a basová
tuba.
Oproti duetám pre dva melodické nástroje je vznik skladieb pre jeden melodický
a jeden klávesový nástroj v dejinách hudby 17. – 20. storočia omnoho bohatší.40

2.4.3 Flautové duetá

Z obdobia baroka je pre priečnu flautu najzaujímavejší hudobný druh práve sonáta. J.
S. Bach písal sonáty pre flautu a obligátne čembalo (h moll, Es Dur, A Dur) a sonáty pre
flautu a basso continuo (C Dur, e moll, E Dur). Najväčšia časť jeho flautových sonát
pochádza z Lipského obdobia, 30. roky 18. storočia. Dokonca sonátu Es Dur skomponoval
v roku 1741, ktorú venoval Michaelovi Fredersdorfovi, ktorý bol, ako aj jeho panovník
Friedrich II., žiakom Johanna Joachima Quantza.
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Sonáty pre flautu a čembalo patrili medzi novovytvorený hudobný druh sonát pre
jeden melodický nástroj a obligátne čembalo, ku ktorému možno zaradiť aj husľové sonáty
a sonáty pre viola da gamba. Na rozdiel od sonát pre sláčikové nástroje, má bas funkciu
continua, t.j, že zostáva výrazne rozpoznateľná faktúra klasickej triovej sonáty, ktorá má
dva vrchné koncertujúce hlasy (flauta a pravá ruka čembalistu).
V období, keď J. S. Bach písal sonáty pre flautu, mal už k dispozícii chromatizovanú
priečnu flautu, ktorá mala rozsah od d¹ – a³. Samostatné úseky v štýle triovej sonáty sú
v pravej ruke čembala v sonátach J. S. Bacha pre husle/flautu a čembalo, a v dielach
s melodickým nástrojom a generálbasom. Práve týmto sa vytvára istý medzistupeň medzi
duetom a triovou sonátou, ale aj sa ruší prísne funkčné rozdelenie na vedúcu melódiu
a sprievod. J. S. Bach nebral ohľad na priestor na dych flautistu, či už sa to týka v partite
a moll, ale aj v náročnej sonáte e moll.
Neustála obľúbenosť priečnej flauty v Anglicku spôsobila to, že aj Georg Friedrich
Händel sa začal o priečnu flautu viac zaujímať. V dielach jeho komornej tvorby svedčia
o tom nielen Hallské sonáty pre priečnu flautu a basso continuo (a moll, e moll, h moll),
ale aj flautové sonáty z op. 1 (e moll, e moll, G Dur, h moll), triové sonáty op. 2 a op. 5.
Napriek tomu, že priečna flauta mala po reformácii chromatický rozsah, tak G. F. Händel
využíval priečnu flautu ako zobcovú, v rozsahu od d1 – e3.
Georg Philipp Telemann je významný skladateľ, ktorý tvoril dueto pre dva
melodické nástroje (dve flauty) v období baroka. Sú to: 6 sonát pre dve priečne flauty (2
husle alebo 2 zobcové flauty) bez generálbasu op. 2, ktoré boli vydané v r. 1727
v Hamburgu. Tieto sonáty sú príkladom k vtedy ešte rovnocennému postaveniu zobcovej
a priečnej flauty. K poslednej sonáte zbierky pridal Telemann kruhový kánon, ktorý vždy
vyústi do svojho začiatku. Ďalších 6 sonát napísal pre 2 priečne flauty (2 husle alebo 2
violy da gamba) bez generálbasu op. 5. Publikoval ich v r. 1738 v Paríži. V r. 1752
publikoval ďalších 6 sonát pre 2 husle (2 priečne flauty alebo 2 hoboje) bez generálbasu.
Nezachovaných skladieb bolo viac, napr. Sonáty (6) pre priečnu flautu bez generálbasu,
ktoré nemajú známu ani dobu vzniku a taktiež 6 duet pre priečnu flautu a violončelo bez
generálbasu, ktoré majú aspoň známy približný rok vydania (1735/36). Všetky
Telemannove sonáty ponúkajú alternatívu v obsadení, aj keď v prvom rade boli
koncipované pre priečnu flautu. Telemannove sonáty poskytujú umelcom spoločné
muzicírovanie a taktiež materiál pre cvičenie.
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Rovnako prepracovaný kontrapunktický systém majú aj duetá Johanna Joachima
Quantza - 6 Duet op.2 pre 2 flauty. J. J. Quantz je známy nielen ako vynikajúci flautista,
ale aj ako skladateľ, ktorý venoval flaute veľkú pozornosť aj vo svojich skladbách, ktorých
je veľké množstvo. Čo sa týka flautových sonát, tak tých napísal viac ako 200, z toho sa
zachovalo 197, čo je obdivuhodný počet. Tieto sonáty možno rozdeliť do dvoch skupín.
Do prvej skupiny patria sonáty s bassom continuom a do druhej sonáty s obligátnym
čembalom. Čembalový part má v týchto sonátach výraznejšiu koncertujúcu funkciu, vďaka
ktorej dochádza k rovnému striedaniu flauty a čembala. Vo svojich dielach spojil talianske
a francúzske štýlové znaky, tzv. zmiešaný štýl. Vo svojom spise (Pokus o návod ako hrať
na priečnej flaute) uvádza: ,,Ak má niekto potrebnú bystrosť, aby si zvolil zo štýlov
rôznych krajín to najlepšie, výsledkom je zmiešaný štýl, ktorý, ako sa zdá, bez toho aby
boli prekročené medze slušnosti, je možné nazvať nemeckým štýlom nielen preto, že
Nemci boli prví, ktorí na neho prišli, ale tiež preto, že je všeobecne zavedený, ďalej
prekvitá už niekoľko rokov na rôznych miestach Nemecka a nepohoršuje ani Talianov, ani
Francúzov, ani iné krajiny. (XVIII. kapitola, § 87).“41
Komornej tvorbe, predovšetkým duetám, sa venoval aj Wilhelm Friedemann Bach,
ktorý bol najstarší syn J. S. Bacha. Týchto 6 duet pre dve flauty (moll, Es Dur, F Dur, G
Dur, Es Dur, f moll) označil Bach čiastočne aj ako sonáty. Tieto skladby patria medzi tie
náročnejšie a znesú tie najvyššie nároky. ,,Charakteristické pre tieto duetá je odvážna
harmónia, melodickosť, pestrosť, subjektívna výrazová sila najmä v pomalých častiach,
ktoré sa vyznačujú kantabilnou melodikou a často nesú poetické názvy, ako napr.
Lamenti.“42 V duete f moll sú prvá a posledná časť pôsobivé fúgy s dlhými témami
a s neobyčajným kontrapunktom.
Klasicizmus je obohatený veľkým množstvom flautových sonát, napr. sonáty J.
Čarta, ktoré sú na pol ceste medzi barokom a klasicizmom, ale aj typické klasicistické
sonáty, pr.: J.S. Schröter: Sonáta F – Dur, J.B. Wendling - Sonáta e - moll, J.G. Nicolai Sonáta G – Dur, J.K. Vaňhal - Sonáta A – Dur, Sonáta D – Dur, F.W. Benda: Sonáta E –
Dur, F.A. Hoffmeister: Sonáta D – Dur, F. Devienne: Sonáta G – Dur, W.A. Mozart Sonáta C – Dur, Sonáta G – Dur, Sonáta F - Dur J. Haydn - Sonáta C – Dur a mnoho
ďalších.
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Do 20. storočia komornej tvorby patrí B. Martinů, ktorý prispel svojou sonátou pre
flautu a klavír č. 1. Táto sonáta patrí medzi skvosty komornej hudby. Jej nálada je
vážnejšia a vznikla k očakávaniu konca druhej svetovej vojny. ,,Najpresvedčivejšia je
v kontrastnom dieli prvej časti a v Adagiu (2. časť). Odzrkadľuje múdrosť poznania
prekonanej bolesti.“43 V jeho komornej hudbe sa výrazne menia štýlové vplyvy. Pre
harmonické efekty je príznačná jeho senzibilita a jeho rozvinutý zmysel pre farebnosť
a nuansy. Veľký význam pripisoval rytmike a melodike.
Ďalšie významné komorné skladby pre flautu sú od Jacquesa Iberta.
K najobľúbenejším patria: Jeux, sonatína pre flautu a klavír a Entr´acte, pre flautu (husle)
a harfu (gitaru). Skladba Jeux (Hry) sa v roku uverejnenia 1924 stala prototypom jeho
zvukového sveta a spôsobu komponovania. ,,Vzťahuje sa nielen na technické hráčske
možnosti nástrojov, ale aj na spôsob zaobchádzania s motívmi, rytmami, harmóniou,
dynamikou, zvukovými farbami a výrazovými formami, skrátka na všetky parametre
hudby. Aktivovaná je dokonca aj fantázia poslucháča. Ten by sa (podľa Iberta) mal cítiť
obrazne prenesený do letnej záhrady s fontánami a zurčiacimi kaskádami.“44 Oproti
skladbe Jeux sa jeho skladba Entr´acte zaraďuje do neskoršej etapy Ibertovej tvorby. Túto
skladbu využívajú umelci rôznych hudobných nástrojov, napr. zobcová flauta, trúbka a iné,
ako efektný prídavok.45
Návrat k tonálnemu, harmonickému a melodickému spôsobu tvorenia patrí v 20.
storočí k Aaronovi Coplandovi, ktorý skladal aj komornú hudbu, ktorá však
nezaznamenala taký úspech ako jeho filmová hudba, za ktorú bol ocenený Oscarom
k filmu ,,The Heiress“. Medzi jeho najznámejšie komorné skladby patrí dueto pre flautu
a klavír, ktorá mala premiéru v r. 1971 vo Philadelphii. K tejto kompozícii sa sám autor
vyjadril takto: ,,Je to lyrický kus v ozajstnom pastorálnom štýle. Musí tomu tak byť už per
definitionem, veď či možno pre flautu napísať niečo iné, než čo by nezdôrazňovalo spevné
kvality tohto nástroja? Samozrejme, že by bolo možné obmedziť sa na premrštené efekty,
ale lyrický moment je podľa môjho názoru do toho nástroja priam zabudovaný...“46
Ďalsou významnou skladbou je sonáta pre flautu a klavír od Ervina Schulhofa
z roku 1927. V sonáte sa okrem tanečných znakov jazzovej hudby objavujú impulzy
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neoklasicizmu, neofolklorizmu a konštruktivizmu. Skladateľ využíva ostinato a motorickorytmické modely na rozvíjanie štruktúry skladieb.47

2.4.4 Odporúčaná začiatočná literatúra komornej hry pre žiakov základných
umeleckých škôl48

Vhodne zvolený notový materiál pre začínajúcich žiakov s komornou hrou je
dôležitý moment. Pedagóg musí adekvátne zvoliť materiál podľa schopností a individuality
žiaka. Je to na každom učiteľovi, aké skladby zvolí. Dole uvedený notový materiál je
odporúčaný ako doplňujúci materiál a informácia a nie ako komplexný návod, keďže téma
práce sa venuje komornej hre.
Etudy, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov a sú zamerané na artikuláciu, prstoklady
a základné stupnice C –Dur, G – Dur, D – Dur, F – Dur a B – Dur, v rozsahu 1-2 oktávy.
Etudy rozvíjajú melodicko-rytmickú predstavivosť, intonačnú čistotu, sluchové uchopenie
a frázovanie:
Z. Jeney – Škola hry na flautu – I. diel – škola obsahuje predslov a základné informácie
o práci s cvičeniami. Keďže cvičenia sú písané ako dvojhlas – prvý hlas pre žiaka a druhý
hlas pre učiteľa, tak je škola ideálna v tom, že rozvíja v žiakovi cit pre počúvanie iného
nástroja a tým pádom smeruje ku komornej hre. Cvičenia začínajú s notou h¹, pričom
učiteľ hrá druhý hlas, ktorý je melodicky bohatý. Ďalej sa pridávajú noty a¹, c² a hneď na
to cis², čo nie je tak obvyklé. K notám sú pridávané aj pomlčky, čo slúži žiakovi sa
orientovať v notovom zápise. Štvrťová nota - štvrťová pomlčka, atď... Skladby sú úpravy
maďarských ľudových piesní.
Z. Jeney – Flautové duetá I. – tieto duetá sú náročnejšie, preto by bolo vhodné začať
skladbou Bicinium od Erharda Bodenschatza. Táto skladba je technicky najmenej náročná
a je vhodná pre začiatočníkov komornej hudby. Taktiež je vhodné aj Presto zo Sonati II.
od P. Evrarda Taillarta. Ostatné duetá je vhodné zvoliť neskoršie.

47
48

A. Drahošová - Ervín Schulhoff v meziválečném kulturním kontextu pro potřeby současné školy
Notový materiál je odporúčaný na základe rozhovorov a diskusií s pedagógmi základných umeleckých škôl

46

G. Gariboldi – Cvičenia pre začiatočníkov -

cvičenia, ktoré sú prehľadne zapísané

a pomáhajú žiakovi so staccatom, legatom a s fraázovaním. Prvá polovica zošita je v tónine
C – Dur, neskôr sa pridáva G – Dur, F – Dur, D – Dur ...
G. Gariboldi – 30 ľahských a progresívnych štúdií pre flautu – ako doplnkové cvičenia
(výber) k etudám, kde je viditeľná práca s posuvkami. Celkovo je tento zošit zložitejší
a náročnejší pre začiatočníkov.
Ďalšie odporúčané etudy a technické cvičenia: J. Berkovec – Etudy pre 2 flauty, D. Popp
– Škola pre začiatočníkov, M. Moyse – Začínajúci flautista
Spomenuté technické cvičenia slúžia na vypracovanie a zdokonaľovanie techniky.
Výber školy závisí na učiteľovi a na dostupnosti nôt, nie každá základná umelecká škola
má k dispozícii všetky spomenuté tituly.
Zoznam skladieb vhodných pre začiatočníkov v predmete komorná hra:
Anonym – Greensleeves pre dve flauty (úprava)
E. Ph. Chédeville – Šesť galantných duet
G. Ph. Telemann – Kánonické sonáty pre dve flauty
K. Stamitz – Sonáta pre 2 flauty
W.A. Mozart – 12 malých duet
F. Devienne – 18 malých flautových duet
O. Flosman – Národné piesne pre flautu a husle
V. Bokes – Osem kánonov pre dve flauty
Všetky tieto drobné skladby sú určené pre žiakov, ktorí majú základy hry zvládnuté.
Zahŕňajú základné stupnice, ktoré už vďaka technickým cvičeniam žiakom nerobia veľké
problémy, a rozsah po a³. Samozrejme, ako je už viackrát spomenuté, všetko závisí na
učiteľovi, ktorú skladbu vyberie. Tieto skladby sú odporúčané. Orientujú sa na prehľadnú
formu, melodickosť, frázovanie. Pravdaže treba brať do úvahy, že na komornej hre je
spočiatku náročná práca so začiatočnými žiakmi, ale pomalé tempo, dlhá príprava
a cvičenie sú podmienky, ktoré komornú hru dotiahnu do úspešného konca.
Ďalšie skladby (úpravy) skladieb pre flautu a harfu:
J. Pachelbel- Canon D – Dur
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T. Albinoni- Adagio
G.F. Händel- Largo
L.v Beethoven - Patetická sonáta 2. časť
D.Šostakovič – Preludium
A.L. Webber – Memory, Phantom of the opera
F. Sinatra – Strangers in the night
L. Cohen – Hallelujah49
Uvedené skladby sú taktiež odporúčané pre žiakov, či už flautistu alebo harfistu,
ktorí majú základy hry zvládnuté a technicky napredujú. V skladbách je jednoduchšie
frázovanie, ktoré si žiak môže napočúvať aj vďaka dostupnosti zvukových nahrávok.
Vďaka skúsenosti viem, že viac práce s týmito skladbami má žiak, ktorý hrá na harfe.
Pokiaľ sú zvládnuté oba party, tak spojenie a uchopenie skladby sa dá ľahko zvládnuť.
Okrem spomenutej literatúry je prínosné ak učiteľ zvolí rôzne úpravy komorných
skladieb a tým prispôsobí skladbu nadobudnutej úrovni žiaka. Komorná hra sa tak stane
pre žiaka atraktívna a lákavá.
Veľmi vďačné skladby pre začiatočníkov komornej hry sú koledy, ľudové piesne,
kánony a rôzne barokové tance od anonymov. Fantázii sa medze nekladú a pri komornej
hre to platí dvojnásobne.

2.5

Vzdelávacie programy

2.5.1 Štátny vzdelávací program SR

,,Štátny vzdelávací program (ŠVP) základných umeleckých škôl (ZUŠ) je podľa
nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelania, od
ktorého sa odvíjajú školské vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru,

49

Skladby z vlastného archívu a vlastnej úpravy
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tanečného odboru a literárno-dramatického odboru ZUŠ. Predstavuje prvú, rámcovú
úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl.“ 50
Povinný obsah vzdelania sa uvádza v platnom učebnom pláne ZUŠ schválenom MŠ
SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, ktorý je
záväzný pre všetky odbory vo všetkých ročníkoch ZUŠ, v školskom roku 2008/2009.
Podľa uvedeného učebného plánu si v šk. r. 2008/2009 tvoria ZUŠ školské vzdelávacie
programy pre 1. ročník I. stupňa základného štúdia ZUŠ (§ 7, ods. 2).
Školský vzdelávací program (ŠkVP) v ZUŠ sa realizuje na základe učebných plánov,
učebných osnov, metodických materiálov, pedagogicko-organizačných dokumentov. Sú
vypracované metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, podľa ktorých sa
uskutočňuje hodnotenie a klasifikácia výkonov priebežných aj na polročných
a koncoročných vysvedčeniach, realizujú sa prijímacie, ročníkové a absolventské skúšky, v
školách sú zriadené pedagogické a umelecké rady, odborno-metodické komisie, rodičovské
združenia, rada školy a iné, ktoré sa podieľajú na kvalitnom fungovaní škôl. 51

2.5.1.1 Učebné osnovy ŠVP

V rámci učebných osnov, ktoré patria pod ŠVP sa vypracováva ŠkVP každej ZUŠ
zvlášť, podľa metodických pokynov.
Komorná hra je v učebných osnovách uvádzaná ako plnohodnotný predmet, ktorý
musí byť zaradený do rozvrhu pedagóga a žiaka.

Komorná hra (1 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Komorná hra poskytuje žiakom radosť zo spoločného muzicírovania, rozširuje a prehlbuje
ich vnímanie, citový svet a vedomosti v hudbe. Môžeme nadväzovať na inštrumentálnu
výučbu i na hudobnú náuku. Komorná hra umožňuje žiakom, ktorí hrajú na sláčikových a
dychových nástrojoch, objavovať a prakticky precítiť krásu harmónie a zvukovú farbu
50

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-umeleckeskoly-ISCED-1B-2B.alej
51
Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy v Slovenskej republike, 2008
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hudobných nástrojov. Komorná hra nadväzuj na tradíciu a kladie základy pre rozvoj
záujmovej umeleckej činnosti. Jej veľkou možnosťou je množstvo najrôznejších
nástrojových obsadení od dua až po noneto. Okrem osvojenia súhry a oboznámenia sa s
interpretačnými štýlmi má aj hlboký etický význam.
Najčastejšie využívané komorné zoskupenie na základných umeleckých školách je
práve dueto.
Ciele
•

zaradiť žiakov, ktorí majú o predmet záujem a ktorí už vedia svoju technickú
zručnosť a hudobnú vyspelosť samostatne uplatniť v spoločnom hraní

•

uplatnenie žiakov najmä vo vyšších ročníkoch na prvom stupni, na druhom stupni v
štúdiu pre dospelých

•

výsledky práce v komornej hre prezentované na školských vystúpeniach, v
kultúrnych programoch v mieste pôsobenia školy, na rôznych súťažiach a na
hudobných festivaloch v komornej hre

Obsah
•

uplatniť pozornosť žiakov v počúvaní všetkých hlasov hudobných nástrojov telesa,
v ich vzájomné zosúladenie a prispôsobenie sa

•

viesť žiakov k rešpektovaniu základných princípov komornej hry, to je: sledovať
poslucháčov, zjednotiť a kultivovať pohyby pri hraní, reagovať na učiteľa a na
vedúceho malého komorného telesa

•

smerovať k správnemu naladeniu hudobných nástrojov, ale aj k presnému príchodu
a k vzájomnému rešpektovaniu sa

•

rozvíjať jednotnú intonáciu, rytmické cítenie, zmysel pre súhru a pohotovosť pri
čítaní nôt z listu

•

vyžadovať tónovú krásu, dynamiku, frázovanie, schopnosť farebného vyrovnania v
skladbách, ktoré zdržujú najrôznejšie nástroje

Súborová a orchestrálna hra (1,5 hod. až 2 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Pojem pre zoskupenie rôznych komorných telies s rozličným obsadením hudobných
nástrojov. Tieto komorné telesá umožňujú žiakom zapájať
50

sa

do aktívneho

,,muzicírovania“ a príťažlivým spôsobom uplatniť svoje zručnosti získané v individuálnom
vyučovaní nástrojovej hry, v komornej hre a na hudobnej náuke. Orchestrálna hra je
najkomplexnejšou formou rozvoja hudobnosti, v ktorej sa žiaci tvorivým a iniciatívnym
spôsobom zmocňujú interpretácie diel baroka, klasicizmu, romantizmu a hudby 20.
storočia našej a svetovej hudobnej literatúry. Hra v orchestri žiakom umožňuje prezentovať
sa na koncertných pódiách, začleniť sa do kolektívu a budovať priateľstvá. Kolektívny
predmet zoznamuje žiakov s klasickým i netradičným nástrojovým obsadením hudobného
telesa a tým vzbudzuje a podporuje trvalý záujem o aktívne muzicírovanie aj po
absolvovaní základnej umeleckej školy v rôznych hudobných zoskupeniach a žánroch
kultúrneho života. Realizácia ich schopností a zručností má žiakom umožniť radosť zo
spoločného hrania, aby to žiaci nebrali ako povinnosť ale vlastný záujem.
V takýchto komorných telesách má priečna flauta malé zastúpenie, ako napríklad
sláčikové nástroje. Práve z tohto dôvodu je do orchestra zaradený najlepší hráč, ktorý má
nemalé skúsenosti s komornou hrou. Priečna flauta je v zastúpení dvoma, prípadne troma
hráčmi, preto musí pedagóg dôkladne zvážiť výber žiaka a zvážiť všetky predpoklady
a požiadavky.
Samotný proces nácviku skladby pre komorné zoskupenie má svoje zákonitosti
a špecifiká, preto je dôležité osvojiť si aspoň tie najzákladnejšie. Štádia tohto procesu sú:
1. Oboznámenie sa s dielom, so všetkými partami
2. Vypracovanie a identifikácia kľúčových miest
3. Neustále zdokonaľovanie súhry
4. Fixácia konečného stavu
Ciele
•

rozvíjať u žiakov schopnosť hrať z listu, orientovať sa v notovom zápise, sústrediť
sa na intonačnú a rytmickú predstavivosť a zdatnosť, zmysel pre kvalitu a farbu
tónu v hudbe, harmóniu, frázovanie a štýlovosť v hry

•

vyžadovať od žiakov súhru, nadmierne sústredenie a zodpovednosť za vlastný
výkon v interpretácii hudobného diela

•

umožniť žiakom radosť z hry a zodpovedajúce uplatnenie ich zručnosti a
schopností na rôznych stupňoch ich hudobného vývoja.
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Obsah
•

individuálna príprava orchestrálnych partov v spolupráci s učiteľmi hlavných
predmetov

•

kontrola nácviku pripravovaných partov

•

štúdium nových skladieb a tvorenie repertoáru, nácvik v delených skúškach

•

repertoár

zodpovedajúci

technickým,

výrazovým

a štýlovým

možnostiam

hudobného telesa

Dychový orchester (2 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Hra v orchestri je veľmi dôležitá vo výchove k všeobecnej hudobnosti žiaka. Žiaci si v
súborovej a orchestrálnej hre uplatňujú a rozvíjajú získané vedomosti z individuálneho
štúdia. Jednou z hlavných úloh je rozvíjať u žiakov zmysel pre súhru, rytmus, upevňovať
intonáciu. Tým pádom sa po skončení štúdia základnej umeleckej školy môžu uplatniť v
záujmovo – umeleckej činnosti. Dychová hudba s veľkou tradíciou na SR je súčasť
hudobnej kultúry. Dychová hudba plní závažnú spoločenskú funkciu. Repertoárovo
zasahuje do oblasti vážnej, koncertnej, estrádnej, populárnej a tanečnej hudby.
Ciele
•

činnosť dychového orchestra (súboru) je založená na sústavnej a cieľavedomej
odbornej práci, najmä v delených skúškach nástrojov

•

uskutočňovať v skupinách 4 – 10 žiakov podľa ich vyspelosti, nárokov a schopností

•

orchestrálna hra delená pre vyspelých hráčov a pre začiatočníkov

•

hru v orchestri – súbore možno začať aj s neúplnou skupinou nástrojového
obsadenia, ktorú možno neskôr doplniť a vytvoriť podmienky pre vybudovanie
väčšieho dychového orchestra/súboru o bicie nástroje, sprievodné trúbky atď.

Obsah
•

dbať na čistotu intonácie, ladenie v unisone aj v akordoch

•

viesť žiakov k správnemu dýchaniu a frázovaniu, dôkladne štúdium intonačných a
technicky obtiažných, disharmonických a modulačných miest

•

neustála kontrola a vyváženosť zvuku orchestra
52

•

presnosť v dochádzke na skúšky orchestra a verejných vystúpení

•

venovať pozornosť pri tvorbe dramaturgii orchestra a naštudovaniu repertoáru

•

zo začiatku zaradiť ľahké skladby a postupne s dokonalejšou technikou a
vyspelosťou hráčov skladby náročnejšie

•

zaradiť aj skladby klasických autorov vo vyhovujúcich úpravách, skladby pre
sólové nástroje so sprievodom dychového orchestra, nie len tradičné formy –
valčík, polka, mazúrka ... 52

2.5.2 Rámcový vzdelávací program ČR
V časti D Rámcového vzdelávacieho programu základného umeleckého vzdelania, v
charakteristike hudobného odboru je spomenuté:
,,V oblasti Hudební interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na
nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku – skladbu. Žák získává elementární
hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč
v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Později může uplatnit získané
znalosti a vlastní mimořádné nadání v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání
moderních technologií v hudbě atp. Vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba se
v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky (např. sólová
hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v orchestru, pěvecký sbor, komorní
hra, čtyřruční hra jako hra komorní).“53
V časti D RVP ZUV, vo vzdelávacích oblastiach hudobného odboru a vzdelávacom
zameraní hra na dychové nástroje je zmienka o očakávaných výstupoch žiaka 3. ročníka I.
stupňa, kde je spomenuté aj následovné: ,,uplatňuje se podle svých schopností a dovedností
v souhře s dalším nástrojem.“³³
V očakávaných výstupoch žiaka 7. ročníka I. stupňa je spomenutá aj komorná hra:
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Učebné osnovy pre komornú, súborovú a orchestrálnu hru, dychový orchester, ľudovu hudbu a hru
v ľudovom orchestri pre I. a II. stupeň ZUŠ SR, 1994
53
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný
ústav pedagogický, 2010. 16 s. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z www: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. ISBN 978-80-87000-37-3.
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,,uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních“54
To znamená, že komorná hra má byť výsledok v očakávaných výstupoch žiaka v 3.
a 7. ročníku, nie je spomenutá ako samostatný predmet, ktorý je zaradený do vyučovacieho
rozvrhu pedagóga a žiaka a ktorý má konkrétnu časovú dotáciu.

2.6

Zoznam odporúčaného notového materiálu komornej hry pre priečnu flautu

na ZUŠ
Dueto
Anonym – Greensleeves pre dve flauty
P.E. Bach – Šesť duet
J. Berkovec – Etudy pre dve flauty
J. B. de Boismortier – Suite op.11 pre dve flauty
J.B. de Boismortier – Leichte duetá
V. Bokes – Osem kánonov pre dve flauty
Thomas Britton – Duetá pre dve flauty
L. Cohen – Hallelujah
E. Djemil – Malá suita pre flautu a gitaru
F. Devienne – 18 malých flautových duet
F. Gragnani – Sonatina pre dve flauty
J. Haydn – Echo pre 2 flauty
E. Ph. Chédeville – Šesť galantných duet
Z. Jeney – Škola hry na flautu – I, II. diel
J. B. Loeillet – Triosonate D dur pre 2 flauty a klavír
O. di Lasso – Dve fantázie pre dve flauty
54

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný
ústav pedagogický, 2010. 16 s. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z www: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf>. ISBN 978-80-87000-37-3.
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W.A. Mozart – 12 malých duet
K. Stamic – Duet op. 27 pre dve flauty
K. Stamitz – Sonáta pre 2 flauty
F. Sinatra – Strangers in the night
A. Vivaldi – Sonáta G Dur pre 2 flauty a klavír
J. Kř. Vaňhal – Flautové duetá

Trio
L. van Beethoven – Sonáta pre 2 flauty a klavír
J.B. de Boismortier – Sonáta h moll pre tri flauty
P. Blatný – 4 kusy pre flautu, klarinet a fagot
J. Čart – Sonáta G Dur pre flautu, husle a klavír
J. Čart – Sonáta G Dur pre 2 flauty a klavír
G. Demachi – Trio G Dur
Chr.L. Dietter – Kusy pre tri flauty
F. Domažlický – Trio pre flautu, klarinet a fagot op.4
P. Eben – Skica pre C. B. (Cyril Bouda – výtvarník) - 2 flauty a klavír
J. Feld – Malé divertimento pre 3 flauty
A. Fils – Sonáta pre 2 flauty a klavír
A.B. Fürstenau – 12 skladieb pre flautu a gitaru
A.F. Fürstenau – Rondo Brillant pre dve flauty a klavír
J. Haydn – 20 Flautových kusov pre tri flauty
J. Haydn – Londýnske triá pre 2 flauty a violončelo
E. Hába – Idyla pre 2 flauty a klavír
J. Haydn – Londýnské trio č. I pre 2 flauty a violončelo
L. Holoubek – Skladby pre 3 flauty
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J. Kowalski – Sonatína pikola pre flautu, violončelo a klavír
J. B. Loeillet– Triosonate e moll pre flautu, husle a continuo
J. Matheson – Sonáty pre 3 flauty
W.A. Mozart – Päť kusov pre 3 flauty
J. Mysliveček – 4 Sonáty pre flautu, husle a violončelo
J. Mysliveček – Divertimento pre flautu a gitaru
J. Obrovská – Suita pre flautu a gitaru v starom slohu
J.J. Quantz – Trio sonáta pre flautu, husle a klavír
J. J. Quantz – Sonáta F dur op.3 pre tri flauty
V. Pichl – Divertimento C Dur pre flautu, husle a violončelo
J. Pleyel – Trio C Dur pre flautu, klarinet a fagot
K. Stamitz – Trio sonáta pre flautu, husle a klavír
J. Suk – S kyticou v ruke, bagatela pre flautu, husle a klavír
G.Ph. Telleman - Triá
J.L. Tulon – Trio op. 24 pre tri flauty
A. Vivaldi – Sonáta pre flautu a gitaru
L. Zempléni – Trio

Kvarteto
A. Alabjev – Flautový kvartet
F.M. Bartholdy – Scherzo, op. 61
M. Berthomien – Kvarteto pre 4 flauty
J. Berkovec – Etudy pre 3 a 4 flauty
E. Bozza – Triá
P.I. Čajkovskij – Chanson Triste
J. Castéréde – Flutes en Vacances, 4 kusy pre 3-4 flauty
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I. Dibák – Fašiangová pre 4 flauty
C.W. von Gluck – Andante a Caprice
J. Kowalski – 5 štúdií pre 4 flauty
P. Malovec – 3 miniatúry pre 4 flauty
A. Rejcha – Kvarteto D Dur pre 4 flauty, op. 12
A. Scarlatti – Kvarteto pre 3 flauty a continuo
H. Simeone – Flute cocktail
S. Joplin – Ractime two – step, 3 flauty a klavír
O. Vecchi – 7 Canzonette pre 4 flauty
E. Walckiers – Veľké koncertné kvartetá fis – moll, op.46

Dychový orchester
Kvinteto
J. Hatrík – 3 tance pre flautu, dvoje husle a bicie nástroje
R. Gašparik – Dychové kvinteto
A. Moyzes – Dychové kvinteto B Dur
J.B. de Boismortier – Koncerty pre 5 fláut
Septeto
G. Powning – Four Moods of Pan, pre picc, fl 1-4, alto, fl 5
Okteto
P. Blatný – Riekadlo drammatico pre 4, 8 a viac fláut
A. Moyzes – Komorná suita op. 11 pre dychové nástroje
Noneto
Luis Spohr (1784 – 1859), tvorca skladby pre obsadenie NONETA (husle, viola,
violončelo, kontrabas, flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh). Jeho nonet sa stal
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inšpiráciou k založeniu jedného z najstarších komorných súborov vo svete ČESKÉHO
NONETA – Noneto F – Dur, op.31
Súborová a orchestrálna hra
I. Dibák – Malá suita pre študentský orchester
I. Dibák – A od Prešova, Malé variácie pre flautu a sláčiky
P. Bagin – Symfónia brevis pre komorný orchester

Pri uvedených skladbách sa ráta už zo skúsenými žiakmi, pretože určitá náročnosť
tu je. Naopak v nižších ročníkoch učitelia uprednostňujú rôzne úpravy skladieb, alebo
skladby z obdobia renesancie a baroka.
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3

VÝSKUMNÁ ČASŤ

3.1

Cieľ výskumu

Cieľom výskumu bolo zistiť postoje a názory pedagógov priečnej flauty, ktorí
pracujú na základných umeleckých školách a komornej hre sa venujú. Ich názory,
vedomosti a skúsenosti vyplývajú z pedagogickej praxe. Ďalším cieľom bolo zistiť
dostupnosť notového materiálu na realizáciu komornej hry na ZUŠ a zdroje, z ktorých
učitelia čerpajú. Celkovo som zisťovala podmienky a možnosti pre komornú hru v praxi.

3.2

Hypotézy

Pri realizácii dotazníka som vychádzala z nasledujúcich hypotéz:
•

V súčasnosti sa na základných umeleckých školách zabúda na dôležitosť
a význam komornej hry.

•

Ak učiteľ volí komornú hru vo svojej triede, tak je vek žiakov, ktorí sú do
komornej hry zapájaný, rôzny, individuálny.

•

Pedagógovia uprednostňujú individuálnu výučbu pred komornou hrou počas
vyučovacieho procesu.

•

Množstvo učiteľov sa sťažuje na nedostatok notového materiálu pre komornú
hru v kombinácii priečna flauta a iný dychový/strunový nástroj.

•

Značná časť učiteľov berie komornú hru ako kombináciu priečnej flauty
a klavíru - korepetítor, tým pádom sa inej kombinácii nevenujú.

•

Veľkému množstvu učiteľov nevyhovuje RVP (ČR)/ ŠVP (SR).
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3.3

Metodika a organizácia výskumu

Ako metódu výskumu som si zvolila dotazník. Dotazník sa zaoberal výskytom
notového materiálu a ich zdrojov, zisťoval názory pedagógov na RVP a ŠVP, orientoval sa
na žiakov so skúsenosti pedagóga. Oslovení boli učitelia, ktorí vyučujú na ZUŠ hru na
priečnej flaute. Dotazník55 som vytvorila pre pedagógov základných umeleckých škôl
v Českej republike a Slovenskej republike. Celkovo som oslovila päť učiteliek priečnej
flauty na ZUŠ v Slovenskej republike, pričom som nemala problém a všetky oslovené
dotazník ochotne vyplnili, na rozdiel od Českej republiky. V Českej republike som oslovila
15 pedagógov priečnej flauty na ZUŠ, z toho päť učiteľov dotazník ochotne vyplnilo.
V Českej republike bolo náročné zohnať výskumnú vzorku, keďže mnohí nemali záujem
a brali to skôr ako obťažovanie. Koniec koncov, výskum tvorilo päť slovenských učiteliek,
tri české učiteľky a dvaja českí učitelia.
Prieskum názorov učiteľov základných umeleckých škôl som uskutočnila od
decembra 2013 do marca 2014.
Dotazník sa skladá z jednej časti o komornej hre a pätnástich otázok. Otázky boli
otvorené a uzavreté.
Dotazník bol anonymný. Mestá kde sa dotazník vyplňoval bola Bratislava a okolie
a Praha a okolie.

3.4

Výsledky prieskumu – analýza

Otázok je celkom 15, z toho otázka číslo 14 ,,Myslíte si, že má zmysel zaradiť do
RVP predmet zameraný na komornú hru, nielen hru na nástroj, ako je to v prípade
spevu - sólový spev, zborový spev?“ bola určená len pre Českú republiku. Na Slovensku
je totiž komorná hra ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu, tým pádom je
realizovaná na každej základnej umeleckej škole. Dôležitý základ ŠVP (SR) tvoria
vytvorené osnovy, podľa ktorých sa každá škola riadi a vytvára tak Školský Vzdelávací
Program. V Českej republike je predmet komorná hra závislá na učiteľovi, či ju zaradí do
rozvrhu, alebo nie (vidˇ. kapitola 2.5.2).
55

Príloha č.1
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Analýza dotazníka

Otázka č. 1 ,,V akej miere je pre Vás dôležitá komorná hra na základnej umeleckej
škole?“
Tabuľka č.1
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Veľmi dôležitá

6/3/3

60/30/30

Ako súčasť výuky

4/2/2

40/20/20

Práve množstvu pedagógom nevyhovuje hodinová dotácia pre komornú hru.
Komornú hru vidia ako výsledok individuálnej práce na hodinách a ako vrchol
interpretačného umenia. Slúži k zdokonaleniu kvality v hre na nástroji a v princípe
vzájomnej spolupráci všetkých hráčov. Práve tu pedagógovia vnímajú komornú hru ako
súčasť vyučovacieho procesu, no nie ako proces na prvom mieste. Na prvom mieste je
a bude stále individuálna hra. No ak má žiak všetky dispozície na výborné zvládnutie
komornej hry, treba žiaka viesť správnym smerom a rozvíjať jeho nadanie nielen ako
sólového hráča. Ďalej spomínajú dôležitosť komornej hry aj z pedagogického hľadiska,
taktiež obľúbenosť medzi žiakmi. Žiak sa viac počúva, všíma si rôzne zmeny a učí sa
komunikovať so svojimi rovesníkmi. Tento proces začína už pri klavírnej spolupráci
korepetítora, kedy žiak prichádza väčšinou prvý krát do styku s iným hudobným nástrojom
v ,,jeho“ hre. Žiak si pomaly zvyká na súhru.

Vlastný komentár a závery do praxe: Učitelia odpovedali veľmi úprimne.
U každého z nich je evidentné, že sa komornej hre profesionálne a pedagogicky venujú
a že majú záujem viesť žiakov k spolupráci a ku komunikácii s ostatnými spolužiakmi
a hlavne s inými nástrojmi.
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Otázka č.2 ,,Venujete sa komornej hre vo výučbe?“
Tabuľka č.2
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Áno

10/5/5

100/50/50

Nie

0

0

Iná odpoveď

0

0

Vlastný komentár a závery do praxe: Pri otázke som sa zamerala na výstižnú
odpoveď pedagógov. Všetci oslovení sa komornej hre na ZUŠ venujú, čo je pre mňa
obrovské prekvapenie, hlavne čo sa týka učiteľov v Českej republike. Pretože zaradenie
komornej hry do Školského vzdelávacieho programu je len na riaditeľovi, respektíve na
realizácii ŠkVP každej školy zvlášť.

Otázka číslo 3. ,,Aké výhody a aké nevýhody má podľa Vás komorná hra pre
žiakov?“
Tabuľka č.3
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Výhody

10/5/5

100/50/50

Nevýhody

2/0/2

20/0/20

Výhody: rozvíjanie žiaka vo všetkých stránkach, vzájomné počúvanie v ladení a
dolaďovaní, potreba správnej intonácie, rytmu, imitačných postupov, uvedomenie žiakov
o rozdieloch a spôsobe interpretácii v sólovej a komornej hre, väčší rozhľad žiakov, žiaci
sa naučia vnímať a počúvať nie len seba, ale aj ostatných hráčov, reagovať na požiadavky
kompozície, vnímajú hudobno – výrazové prostriedky, komunikácia žiakov vekovo
príbuzných, spoznávanie rôznych hudobných nástrojov, nielen toho svojho a z obrázku,
spoločné muzicírovanie žiakov, samostatnosť a zodpovednosť žiaka nielen za seba,
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No práve 80% opýtaných nevedelo odpovedať na nevýhody. Tí, čo o nevýhodách
vedeli, tak ich odpovede uvádzam.
Nevýhody: spoločná vyspelosť žiakov a kvalita všetkých žiakov na podobnej úrovni
Vlastný komentár a závery do praxe: Táto otázka bola jednou z prvých otázok,
ktoré som plánovala pedagógom položiť. Tieto odpovede som rozdelila podľa výsledkov
na výhody a nevýhody, pretože sa odpovede opakovali pri každom pedagógovi.

Otázka č. 4 ,,Na základe akých predpokladov si vyberáte žiakov?“
Tabuľka č. 4
Počet = /SR/ČR
Podľa telesných dispozícii
Podľa

6/0/6

V %/SR/ČR
60/0/60

nátiskových 3/2/1

30/20/10

dispozícii
Iná odpoveď

1/1/0

10/10/0

Pri priečnej flaute je nesmierne dôležitý nátisk, ale pre väčšinu oslovených učiteľov
sú dôležitejšie telesné dispozície.
Vlastný komentár a závery do praxe: V tejto otázke som si myslela, že nátisk bude
jediná odpoveď. No okrem prvých dvoch odpovedí je aj odpoveď ako kombinácia oboch.
To je asi ideál, s ktorým sa môžeme stretnúť. No realita je možno ,,vďakabohu“ iná.
Táto otázka je dôležitá hlavne pri prijímacích skúškach. Kedysi tieto predpoklady
zohrávali veľkú úlohu a na tzv. ľudovú školu umenia sa nedostal žiak, ak nemal talent,
predpoklady, alebo v niečom extra nevynikal. No v tejto dobe je mnohokrát prijímacia
skúška iba akýmsi oficiálnym úkonom, ktorý aj tak nie je objektívny. Pretože na
základných umeleckých školách nie je o niektoré hudobné nástroje veľký záujem, ako
naopak u gitary a flauty, sa preto robí často nábor na žiakov a v prípade prijímacích skúšok
sa berú všetci žiaci kvôli množstvu. Bohužiaľ aj napriek tomu, keď žiak necíti rytmus,
nemá preukázateľný talent, nereaguje na zvukové ukážky, na rytmicko-melodické motívy,
tak v tomto prípade na tom vôbec nezáleží. Práve preto som túto otázku zvolila, lebo aj
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keď v dnešnej dobe je to mnohokrát takto, tak niektoré školy majú tradíciu a žiakov berú
len na základe úspešných prijímacích skúšok.
Často sa na začiatku nemusí žiak prejaviť, ale keď je správne vedenie pedagóga
a motivácia, tak vie aj žiak prekvapiť.

Otázka č. 5 ,,Má zmysel viesť žiakov od prvého stupňa ku komornej hre a zaradiť ju
do vyučovania?“
Tabuľka č. 5
Počet/SR/ČR

V %/SR/ČR

Áno

10/5/5

100/50/50

Nie

0

0

Iná odpoveď

0

0

Odpovede sa zhodovali, že zaradiť komornú hru treba hneď, keď žiak dosiahne
základnú úroveň v hre na nástroj, záleží samozrejme aj na vyspelosti žiaka. Dôvody sú
nasledovné: žiak je komornou hrou inšpirovaný k väčšej aktivite v individuálnej výuke,
obohatenie vyučovania, silná motivácia, ak žiak môže hrať so svojím kamarátom, snaha
o vyrovnanie sa ,, lepšiemu“ žiakovi, väčšia príprava na hodiny, záujem o hudobný nástroj.
Všetci oslovení pedagógovia sa zhodli na tom, že zaradenie komornej hry v I. stupni je
dôležité a odporúčajú to každému učiteľovi.
Vlastný komentár a závery do praxe: Pri otázke ma zaujímalo, ako pristupujú
pedagógovia k zaradeniu komornej hry do vyučovacieho procesu už od 1. stupňa. V praxi
som sa stretla s názormi, že komorná hra je vhodná až pre starších žiakov, lebo žiak, kým
získa dostatočné znalosti a schopnosti, tak mu to určite pár rokov trvá a preto až od 11., 12.
roku žiaka. S týmto názorom sa nestotožňujem a myslím si, že je to nefér už voči žiakom,
ale aj lenivosť pedagóga v snahe o presadenie komornej hry ako dôležitého predmetu na
základných umeleckých školách.
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Otázka č. 6 ,,Prejavujú Vaši žiaci záujem o komornú hru?“
Tabuľka č. 6
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Áno

10/5/5

100/50/50

Nie

0

0

Iná odpoveď

0

0

Respondenti odpovedali všetci kladne, to znamená, že každý z nich eviduje záujem
svojich žiakov ku komornej hre, čo je obdivuhodné. Tento záujem je určite spôsobený
vhodným vedením pedagóga a vhodnou motiváciou. Je to veľmi dôležité a vidno, že to
prináša úspech.
Vlastný komentár a závery do praxe: Pri tejto otázke som sa orientovala v tomto
prípade na žiakov z pohľadu pedagóga. Myslím si, že pre každého žiaka je to obohatenie
a zmena zo stereotypu ako je individuálna výuka. Z mojej praxe viem, že žiaci sa vždy na
komornú hru tešili, lebo mali možnosť prísť do kontaktu s kamarátmi a spolužiakmi. Aj čo
sa týka hudby, tak to bola zmena, lebo sme spoločne vyberali skladby, ktoré sa páčili
všetkým, nielen mne ako učiteľovi.

Otázka č. 7 ,,V akom veku žiaka je podľa Vás vhodné začať s komornou hrou?“
Tabuľka č. 7
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

6–8

1/1/0

10/10/0

8 – 10

7/4/3

70/40/30

Iná odpoveď

2/0/2

20/0/20

Oslovení učitelia sa zhodovali najviac na veku žiaka od ôsmych rokov do desiatich.
Ale padli odpovede aj od 6 – 8, alebo 10 – 12. Vo všeobecnosti si myslím, že zhodnúť sa
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na jednom čísle je nepredstaviteľné, pretože každý učiteľ má iné skúseností zo svojej
praxe.
Vlastný komentár a závery do praxe: Táto otázka súvisí s vhodne zvoleným
časom, kedy sa začneme so žiakom venovať komornej hre. Podľa môjho názoru je to
individuálne, ale zväčša od 7 – 10 rokov. Závisí od žiaka, či už má zvládnutý základ hry na
nástroji, či sa vie bez väčších problémov orientovať v notovom zápise a v hmatoch. Mala
som žiačku, ktorá bola schopná začať s komornou hrou už v prvom ročníku a naopak som
mala žiačku, ktorej komorná hra išla veľmi pomaly v 4. ročníku, aj keď žiačka vyvíjala
nemalé úsilie. V takýchto situáciách to netreba siliť a treba nechať žiakovi čas. Hlavne
žiaka nenútiť.

Otázka č. 8 ,,Aké hudobné nástroje využívate v spojení komornej hry vo Vašej
výučbe?“
Tabuľka č. 8
Počet/SR/ČR

V %/SR/ČR

Flauta

10/5/5

100/50/50

Altová flauta

1/1/0

1/10/0

Klarinet

1/1/0

1/10/0

Husle

2/1/1

2/10/10

Violončelo

3/2/1

3/20/10

Harfa

2/1/1

20/10/10

Gitara

7/3/4

70/30/40

Klavír

7/2/5

70/20/50

Čembalo

1/0/1

1/0/10

Z vyplnených odpovedí dotazníku vyplýva, že najobľúbenejší hudobný nástroj
v kombinácii s flautou je druhá, tretia flauta, gitara, klavír a violončelo. Neviem či klavír
nebol myslený ako klavírny sprievod, teda korepetícia, ktorý ma na starosti vyštudovaný/á
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učiteľ/ka. Veľa učiteľov vníma aj klavírny sprievod v podobe profesionála, ako komornú
hru.
Vlastný komentár a závery do praxe: Každý učiteľ preferuje iné zloženie
hudobných nástrojov na komornú hru. Jednému vyhovuje dychový nástroj, inému zas
nástroje strunové. Je to na výbere a dohode učiteľa a žiaka.

Otázka č. 9 ,,Podľa akých kritérií si vyberáte hudobné nástroje, ktoré následne
spájate v komornej hre?“
Tabuľka č. 9
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Podľa skladby

5/3/2

50/30/20

Podľa zvuku

2/2/0

20/20/0

Podľa schopností a úrovne 4/1/3

40/10/30

žiaka

Podľa odpovedí učiteľov sú najzákladnejšie kritéria pre výber hudobného nástroja
tieto:
•

v prípade flauty je to zvukovo najpríbuznejší nástroj pre žiaka, ktorý hrá na
flaute, taktiež je flauta intonačne jednoduchšia v možnostiach ladenia
nástroja, dostatok notového materiálu, aj keď chýba rôznorodosť a aktuálnosť
notového materiálu.

•

v kombinácii s gitarou je to akordický nástroj, ktorý žiaci vnímajú ako keby
hrali s klavírom, t.j. nerobí im väčší problém zvyknúť si na zvuk a hru gitary.
Práveže je to veľké plus, že žiak si zvyká na inú farbu, než na akú je
zvyknutý pri korepetícii.

•

husle a violončelo ako druhý nástroj je vhodnejší už pri starších žiakoch, kde
si treba dávať väčší pozor na intonáciu a ladenie, žiaci majú možnosť ,,hrať“
sa so zvukom a farbou týchto nástrojov.
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Vlastný komentár a závery do praxe: Orientovala som sa na špecifiká hudobných
nástrojov, od ktorých záleží aby si učiteľ zvolil za vhodné v komornej hre pre flautu.
Celkovo sa respondenti zhodli, že vybrať nástroj môžeme už podľa obsadenia
skladby, alebo zvoliť nástroj podľa záujmu a dostupnosti. Vybrať nástroj na komornú hru
v kombinácii s flautou nie je až také ťažké, ak sa chce a sú k dispozícii žiaci na podobnej
úrovni ako žiak, pre ktorého hľadáme vhodnú kombináciu. Treba si dať pozor, aby zvolený
nástroj nepotláčal zvuk flauty, aj keď zvuk je otázka vnímania a spolupráce komorných
hráčov.
Veľmi dôležitá je aj snaha v rámci pedagogického kolektívu, nielen triedy pedagóga,
a vyžadovať od žiakov I. stupňa homogénne znenie nástrojov v komornej hre je skôr
výnimka ako základ.

Otázka č. 10 ,,Aké notové materiály preferujete?“
Tabuľka č. 10
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Stará hudba

6/1/5

60/10/50

Ľudové piesne

1/1/0

10/10/0

Barok

7/3/4

70/30/40

Klasicizmus

2/1/1

20/10/10

Romantizmus

1/1/0

10/10/0

Moderná hudba

5/2/3

50/20/30
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Podľa zdroju:
Tabuľka č. 10 - 2.
Počet/SR/ČR

V %/SR/ČR

Archív školy

10/5/5

100/50/50

Vlastný archív

8//4/4

80/40/40

Vlastné úpravy

1/1/0

10/10/0

Web

2/1/1

20/10/10

Konkrétne spomenuté skladby, ktoré jeden z učiteľov uviedol, boli napr. : Ján
Melkovič - Čo je čo?, je to zbierka skladieb, ktorá má nádhernú melodiku a žiakovu
obľúbenosť si hneď získa. M.Hošek – Baroko, je to vhodne zvolená cesta, ako naučiť
a priviesť žiaka k starej hudbe.
Všetci oslovení sa zhodli na tom, že treba vyberať skladby, ktoré žiak zvládne a
zodpovedajú schopnostiam žiaka. Pre mladšie ročníky úpravy ľudových piesní, alebo
starších tancov a skladby rôznych štýlových období. Pre starších žiakov už náročnejšie
skladby, podľa schopností. Aby boli skladby rôznorodé, veselé, náladové, melodické
a zaujímavé v rytme. Najviac učiteľov využíva skladby z obdobia baroka a starú hudbu.
No zaraďujú aj skladby klasicizmu a moderné skladby. Najmenej sa zhodli na ľudovej
tvorbe a romantizme. Možno aj preto, že skladby romantizmu patria medzi tie náročnejšie
aj čo sa týka výrazu.
Vlastný komentár a závery do praxe: Poniektorí využívajú archív vlastný
a školský, vlastné úpravy, no aj web môže slúžiť ako zdroj pre notový materiál. Treba
siahnuť aj po skladbách z rádia, z filmov, pretože žiaci sú dennodenne vystavení
komerčnej hudbe, majú k nej vzťah a či chceme alebo nechceme, je to súčasť našich
životov.
Mojím cieľom bolo vďaka tejto otázke zistiť z akých zdrojov učitelia čerpajú notové
materiály, či z archívu školy, vlastnej úpravy skladieb, alebo iným spôsobom. Prípadne
spomenúť konkrétnych skladateľov, názvy.
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Z praxe viem, že v školskom archíve bolo množstvo notového materiálu, ale čo sa
týkalo komornej hry, tak tu som pociťovala absenciu. Pre mojich žiakov som skladby
upravovala a dokonca som im nechala voľnú ruku a ak chceli niečo konkrétne, tak si
priniesli a spolu sme sa snažili vyhovieť obom stranám. Hlavné bolo, aby ich skladby
bavili a nie demotivovali. Skladby, ktoré som využívala, boli najmä úpravy mnohých
známych aj neznámych autorov, dokonca aj moderné piesne, ktoré boli medzi žiakmi
veľmi obľúbené. Ale taktiež renesančné skladby a skladby z obdobia baroka boli veľmi
zaujímavé.

Otázka č. 11 ,,Je podľa Vás k dispozícii vhodné množstvo notového materiálu pre
realizáciu komornej hry na ZUŠ?“
Tabuľka č. 11
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

Áno

6/3/3

60/30/30

Nie

2/2/0

20/20/0

Iná odpoveď

2/0/2

20/0/20

Učitelia odpovedali v 60%, že dostatok materiálu je, no 20% si myslí, že nie je
a taktiež 20% čerpá zo svojho vlastného archívu. Pravdepodobne aj zbierka v archíve školy
závisí na konkrétnej ZUŠ, či má financie a záujem kupovať nové materiály, alebo nie.
Vlastný komentár a závery do praxe: Otázka nadväzovala na predchádzajúcu
otázku č. 10. Zvolila som ju preto, lebo mám skúsenosť, že veľa pedagógov sa vyhovára na
nedostatok notového materiálu, aj keď viem, že to nie je ako vo vyspelejších krajinách, kde
majú notového materiálu neúrekom, ale keď je záujem, tak sa dá vybrať.
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Otázka č. 12 ,,S čím majú žiaci väčší problém v komornej hre?“
Tabuľka č. 12
Počet = /SR/ČR

V %/SR/ČR

S muzikalitou

3/3/0

30/30/0

S technikou

1/1/0

10/10/0

Iná odpoveď

5/0/5

50/0/50

Vlastný komentár a závery do praxe: V otázke č. 12 som sa pýtala na najčastejšie
sa vyskytujúci problém, s ktorým majú pedagógovia skúsenosť, pričom som dala na výber
tri odpovede: s muzikalitou, s technikou alebo iné. Po zanalyzovaní je pravdepodobné, že
problémom je kombinácia muzikality a techniky žiaka. Technika sa dá časom zlepšovať,
keď žiak pravidelne cvičí a cvičí s ,,rozumom“. Ale muzikalita je hudobnosť žiaka, ktorá
buď v žiakovi je, alebo nie je. Preto ja vidím problém hlavne, keď žiak necíti vôbec hudbu,
pretože hudobné prevedenie skladby žiakom nemá hĺbku a umelecké vypovedanie.

Otázka č. 13 ,,Čo je podľa Vás pre žiaka väčšie plus?“
Tabuľka č. 13
Počet/ = SR/ČR

V % = /SR/ČR

Mať húževnatosť

4/4/0

40/40/0

Mať talent

1/0/1

10/0/10

Iná odpoveď

5/1/4

50/10/40

Pedagógovia odpovedali vo väčšine (50%), že najlepšia je kombinácia oboch
vlastností. Pre štyroch učiteľov je najdôležitejšia húževnatosť a iba pre jedného pedagóga
je na prvom mieste talent žiaka.
Vlastný komentár a závery do praxe: V tomto prípade zisťujem od pedagógov čo
vedia viac oceniť na žiakovi. Húževnatosť verzus talent, poprípade iná vlastnosť žiaka,

71

ktorá je pre učiteľa dôležitá. Aj v tomto prípade je jasné, že ideál je kombinácia oboch. No
nie je zvykom, že s takými žiakmi prichádzame do dennodenného kontaktu.

Otázka č. 1456 ,,Myslíte si, že má zmysel zaradiť do RVP predmet zameraný na
komornú hru, nielen hru na nástroj, ako je to v prípade spevu - sólový spev, zborový
spev?“
Tabuľka č. 14
Počet

V%

Určite áno

5

50

Určite nie

0

0

Iná odpoveď

0

0

Všetci oslovení českí učitelia odpovedali kladne. To znamená, že by ma sa mala
komorná hra zaradiť do RVP ako predmet a nie len veľmi úzko spomenúť.
Vlastný komentár a závery do praxe: Otázka sa týkala iba učiteľov v Českej
republike. Ako som už v prvej časti práce spomenula, rozdiel medzi RVP (ČR) a ŠVP (SR)
je viditeľný. Preto som chcela vedieť názor pedagógov Českej republiky, či by súhlasili so
zaradením predmetu komorná hra do RVP ako vzdelávacie zameranie. V prípade ŠVP
(SR) je komorná hra ako súčasť učebných osnov, podľa ktorých školy vypracovávajú
ŠkVP.

56

Otázka bola položená piatim pedagógom v Českej republike
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Otázka č. 15 ,,Ste si vedomí nejakých nedostatkov v RVP (ČR)/Štátny vzdelávací
program (SR) vzhľadom na predmet, ktorý vyučujete? Ak áno, uveďte prosím.“
Tabuľka č. 15
Počet = /SR/ČR

V % = /SR/ČR

Áno

8/3/5

80/30/50

Nie

2/2/0

20/20/0

Iná odpoveď

0

Vlastný komentár a závery do praxe: V tejto otázke som sa zamerala na chyby
a nedostatky vo vytvorených dokumentoch RVP a ŠVP. Z odpovedí učiteľov som dospela
k názoru, že učiteľom Českej republiky nevyhovuje, ako je systém nastavený. Že nie je
podľa zásady, že návšteva ZUŠ by mala byť dobrovoľná a záujmová činnosť. Preto by mal
byť na prvom mieste prístup učiteľa k žiakovi individuálne podľa schopností a záujmu
žiaka. Tým pádom je nevyhovujúce, aby sa ku každému žiakovi pristupovalo rovnako
podľa nejakej šablóny. Tento systém popiera individualitu žiaka. Preto zaradenie komornej
hry, hry v súboroch, orchestrálnej hry a zborového spevu je veľmi dôležité, nielen pre
žiaka, ale aj pre pedagóga. Ďalšou nevýhodou podľa českých pedagógov je malý počet
hodín výuky týždenne.
Pedagógovia väčšinou nedostávajú priestor, aby sa mohli vyjadriť k spomenutým
dokumentom. Pri realizácii ŠkVP sa dostávajú k nemeniteľným faktom.
Ja sama počas svojej pedagogickej praxe som nezaregistrovala žiadny väčší
nedostatok, ktorý by mi bránil robiť svoju prácu tak, aby som bola spokojná a aby mi práca
vyhovovala. Dokonca som pomáhala svojej kolegyni s tvorbou učebných osnov v hre na
harfe, pričom bolo najdôležitejšie brať do úvahy každého žiaka individuálne.
Z odpovedí slovenských učiteľov mám informáciu práve od jednej riaditeľky ZUŠ,
ktorá píše o tom, že na realizácii nového Štátneho vzdelávacieho programu sa pracuje. Na
základe realizácie bude vytvorená skupina na Štátnom pedagogickom ústave, ktorá
vypracuje nový Štátny vzdelávací program. Pre slovenských učiteľov je to určite veľmi
dobrá správa, lebo už bolo na čase vypracovať niečo nové. Ďalší učitelia vidia problém vo
financiách, v akom smere, to nie je spomenuté. Ostatní nemajú žiadnu výčitku k ŠVP.
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3.5

Komorná hra z pohľadu vlastnej pedagogickej praxe

Z vlastnej praxe viem, že pozitívny prístup učiteľa ku komornej hre vie očariť
každého žiaka. Ja sama som učila na základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa
v Bratislave vyše troch rokov a s komornou hrou mám iba výborné skúsenosti. Predmety,
ktoré som učila, bola hra na flaute a hra na harfe. Každého môjho žiaka som zapojila do
komornej hry. Najčastejšie zloženie komorných telies bola flauta s harfou, samozrejme,
a žiakov to nielen veľa naučilo, ale začali počúvať a vnímať aj svojich ,,kolegov“ a nielen
seba. Všetci žiaci, ktorých som zapájala do komornej hry boli na prvom stupni od 1. – 4.
ročníka. Žiakov vyššieho ročníka som nemala. Práve preto, že žiaci boli väčšinou deti
základnej školy prvého stupňa, bola práca so žiakmi náročná, ale motiváciu mali veľkú,
takže postupom času sa komorná hra mojej triedy zlepšovala a mohla som vyberať aj
ťažšie skladby. Žiaci mali najväčšiu radosť, keď sa mohli prezentovať s nacvičenými
skladbami na pódiu. Žiakov som spájala hlavne do dua, prípadne tria. Čím viac žiakov
spolu hralo, tým väčšia a náročnejšia práca s telesom bola.
V čase, keď sa blížil triedny koncert a moji žiaci vedeli, že sa budú prezentovať
pred spolužiakmi, rodičmi a rodinou, tak som ich povedala, že aj ja budem vystupovať.
Vždy ich to uistilo v tom, že nebudú na to sami. Pripravovala som si pre nich skladby,
ktoré som si nacvičila s nejakým kolegom/yňou. Preto vedeli, že komorná hra nie je len
o námahe a cvičení, ale videli aj obrovskú radosť, s ktorou som nielen ja vystupovala a tým
ich motivovala ďalej. Taktiež som vystupovala aj s nimi, čo sa páčilo nielen žiakom, ale aj
rodičom.
Význam komornej hry vidím hlavne v tom, že sa mi pred očami žiaci menili,
z hanblivých a nesebavedomých sa stávali odvážni a sebavedomí mladí umelci.
Ja sama som členkou viacerých komorných zoskupení, kde hrám na harfe, prípadne
na flaute. V kombinácii duo: flauta a harfa, husle a harfa/flauta, trio: I.,II. husle
a harfa/flauta, v kvartete: I., II. husle, violončelo a harfa/flauta a duo: dve harfy. Mnoho
skladieb som upravila pre jednotlivé zoskupenia a v repertoári máme množstvo žánrov.
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3.6

Verifikácia hypotéz

Z realizovaného výskumu vyplýva, že štyri hypotézy sa potvrdili a dve hypotézy sa
nepotvrdili.
Potvrdené hypotézy:
1.

Veľkému množstvu učiteľov nevyhovuje RVP (ČR)/ ŠVP (SR).

2.

Ak učiteľ volí komornú hru vo svojej triede, tak je vek žiakov, ktorí sú do

komornej hry zapájaní, rôzny, individuálny.
3.

Pedagógovia uprednostňujú individuálnu výučbu pred komornou hrou počas

svojho rozvrhu.
4.

Učitelia dávajú prednosť komornému zoskupeniu: dve flauty, flauta a gitara.

Potvrdenie hypotézy o vyhovujúcom, resp. nevyhovujúcom dokumente (RVP,
ŠVP) bolo dosiahnuté podľa výsledkov. 80% odpovedalo, že sú si vedomí nedostatkov,
20% odpovedalo, že neregistrujú žiadne nedostatky.

Graf k hypotéze č. 1 – Dokument RVP, ŠVP
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Ďalšie potvrdenie hypotézy o veku žiakov, ktorých učitelia zapájajú do komornej hry
bolo vo výsledku 70% za odporúčaný vek žiaka 8 - 10. 10% malo na vek iný názor, a to
bol vek žiaka od 10 – 12, taktiež 10 % za vek žiaka 7 – 10 a iba 10% bolo za vek žiaka 6 –
8.

Graf k hypotéze č. 2 – Doporučený vek žiaka

Potvrdenie hypotézy, že pedagógovia uprednostňujú individuálnu výuku pred
komornou, je 100%. Komorná hra je a bude na druhom mieste na základných umeleckých
školách. Najprv je potrebné zvládnuť základy na nástroji, čo je možné iba na základe
individuálnej výučby a až potom je možné začať s komornou hrou, ktorá má hodinovú
dotáciu na týždeň. Resp. podľa ŠkVP každej školy zvlášť.

Potvrdzujúca hypotéza o komornom zoskupení, ktoré učiteľom najviac vyhovuje, je
vo výsledku 100% za kombináciu dvoch fláut, 80% za kombináciu flauta a gitara a 60%
v kombinácii flauta a klavír. Tieto kombinácie hudobných nástrojov sú obľúbené nielen
u učiteľov, ale aj u žiakov. Prakticky sú to nástroje, na ktoré sa hlási najväčší počet
záujemcov.
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Graf k hypotéze č. 4 – Kombinácie hud. nástrojov

Nepotvrdené hypotézy:
5.

Množstvo učiteľov sa sťažuje na nedostatok notového materiálu pre

komornú hru v kombinácii priečna flauta a iný dychový/strunový nástroj.
6.

V súčasnosti sa na základných umeleckých školách zabúda na dôležitosť

a význam komornej hry.
Hypotézy, ktoré sa nepotvrdili, sa týkali notového materiálu. Na nedostatok notového
materiálu sa väčšina nezhodla. 60% odpovedalo, že nepociťuje nedostatok, 20%
odpovedalo, že pociťuje nedostatok materiálu a 20% čerpá iba z vlastného archívu. Notový
materiál učitelia najviac čerpajú zo školského archívu, čo potvrdilo 100%, z vlastného
archívu čerpá 80 % pedagógov a z webu, kde je materiálu neúrekom čerpá 20% opýtaných.
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Graf k hypotéze č. 5 – Notový materiál
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Prieskum mi potvrdil, že komorná hra na ZUŠ nie je zatracovaná tak, ako som si
myslela a že svoj význam určite má. Konkrétne zistenia ma uistili v tom, že na RVP/ŠVP
sa dá stále niečo zlepšovať, čo je v prípade Slovenska v blízkej budúcnosti. Podľa
dotazníku, má záujem zaraďovať komornú hru do vyučovania 100% oslovených
pedagógov, hneď po žiakovom zvládnutí základov v nástroji ho touto hrou a hudbou
obohacovať.

78

ZÁVER

Komorná hudba je pojem široký a pri konkrétnejšom spracovaní som zistila
absenciu faktov a materiálov k danej téme. Treba podotknúť, že pri spracovaní tejto práce
som vychádzala z vedomostí a skúseností z praxe nielen mojej, ale aj oslovených kolegov.
Prehľadný popis priečnej flauty a komornej hry má slúžiť k pochopeniu širších súvislostí
a základných princípov hry na priečnej flaute, prípadne v kombinácii s iným hudobným
nástrojom. To môže pomôcť nie len učiteľovi v jeho profesionálnom raste, ale aj žiakovi
v ľahšom pochopení zákonitosti jeho hudobného nástroja.
Komorná hra a vytvorenie súhry žiakov na základných umeleckých školách je
pomerne náročná súčasť výuky. Na učiteľa je vytvorený nátlak, aby zaradil komornú hru
do vyučovania, aj keď mnoho z nich nemá vytvorené podmienky na realizáciu. Práve preto
bolo pre mňa výzvou venovať sa tejto téme. Z výskumu je jasné, že učitelia komornú hru
akceptujú a je pre nich neoddeliteľnou súčasťou výuky. Podľa výskumu je komorná hra
v kombinácii s priečnou flautou atraktívna aj pre žiaka a zvoliť k nej hudobný nástroj nie je
až tak náročné. Komorná hra si vyžaduje podchytenie v školskom vzdelávacom programe,
konkrétny priestor a časovú dotáciu na realizáciu.
Koniec koncov, stále záleží na stanovenom cieli, ktorý si pedagóg stanoví. No
podstatné je nadchnúť žiaka pre hudbu, nástrojovú hru a v prípade komornej hry aj pre
spoločné muzicírovanie.
,,Je teda potrebné, aby každý, skôr ako sa v hudbe k niečomu rozhodne, riadne
preskúmal, k čomu sa jeho talent najviac prikláňa. Keby sa tak stalo vždy s pravou
rozvahou, nedokonalosť v hudbe by nebola tak veľká, ako stále ešte v tejto dobe je a možno
aj naďalej bude. Kto sa v hudbe pustí do niečoho, na čo nemá nadanie, ten zostane
navzdory

všetkému

dobrému

návodu

a námahe,

hudobníkom.“57

57

J.J. Quantz – Pokus o návod ako hrať na priečnu flautu, 1990, s.13
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PRÍLOHY
Príloha č.1
Dotazník

1. V akej miere je pre Vás dôležitá komorná hra na základnej umeleckej škole?
.............................................................
2. Venujete sa komornej hre vo výučbe?
•

áno

•

nie

•

iné

3. Aké výhody a aké nevýhody má podľa Vás komorná hra pre žiakov?
................................................
4. Na základe akých predpokladov si vyberáte žiakov?
•

podľa telesných dispozícii

•

podľa nátiskových dispozícii

•

iné

5. Má zmysel viesť žiakov od prvého stupňa ku komornej hre a zaradiť ju do
vyučovania?
.................................................
6. Prejavujú Vaši žiaci záujem o komornú hru?
•

áno

•

nie

•

iné

7. V akom veku žiaka je podľa Vás vhodné začať s komornou hrou?
•

6-8

•

8 - 10

•

iné
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8. Aké hudobné nástroje využívate v spojení komornej hry vo Vašej výučbe?
............................................
9. Podľa akých kritérií si vyberáte hudobné nástroje, ktoré následne spájate v
komornej hre?
.............................................
10. Aké notové materiály preferujete?
.............................................
11. Je podľa Vás k dispozícii vhodné množstvo notového materiálu pre realizáciu
komornej hry na ZUŠ?
•

áno

•

nie

•

iné

12. S čím majú žiaci väčší problém v komornej hre?
•

s muzikalitou

•

s technikou

•

iné

13. Čo je podľa Vás pre žiaka väčšie plus?
•

mať húževnatosť

•

mať talent

•

iné

14. Myslíte si, že má zmysel zaradiť do RVP predmet zameraný na komornú hru, nie
len hru na nástroj, ako je to v prípade spevu - sólový spev, zborový spev?
•

určite áno

•

určite nie

•

iné

15. Ste si vedomí nejakých nedostatkov v RVP (ČR)/Štátny vzdelávací program (SR),
vzhľadom na predmet, ktorý vyučujete? Ak áno, uveďte prosím.
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