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Abstrakt díla
Diplomová práce Klavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠ pojednává
o nejrozšířenějších a pro výuku nejvhodnějších klavírních školách v Čechách. Při posuzování
škol vychází z nových směrů přelomu 19. a 20. století, jejichž jedním z prvních průkopníků
byl Ludwig Deppe. Jedná se především o vytváření hudebních představ a potřeby váhy paže
během hry. Odsuzuje tak starou metodiku a udává příklady.
V první části práce je popisován vývoj klavíru jako nástroje a s ním spojený vývoj
klavírních škol. Jen za pochopení historických změn v tomto vývoji je možno také pochopit
snahu tolika velkých osobností o vytvoření výlučně klavírní školy. Vzhledem k tomu, že
klavír je poměrně mladým nástrojem, není divu, že i jeho metodika vyučování je stále živým
tématem a nutno podotknout, stále ještě ne zcela prozkoumaným.
Další části jsou již věnovány konkrétním klavírním školám, které se běžně používají na
ZUŠ včetně příkladů metodicky překonaných škol. I ty jsou bohužel dodnes mnohými
pedagogy hojně využívány. Znovu ale připomeňme, že samotné skladby odsouzeníhodné
velice často nejsou, je to především onen metodický postup školy. Naproti tomu práce udává
příklady těch škol, které jsou více či méně pro vyučování vhodné. Uvádí jejich kladné a
záporné stránky, pojednává o vybraných skladbách a hodnotí je z pohledu technického i
přednesového. Ukazuje, v čem má daná skladba největší přínos pro žáka, kde se nachází
problém či na co je potřeba nejvíce upozornit, aby skladba vynikla. Zároveň skladby splňují i
podmínku, aby byly pro žáka lákavé a měl chuť se jimi zabývat.
Diplomová práce dochází k závěru, že pro úspěšné klavírní vyučování je zapotřebí jak
vnímavého, motivovaného žáka (s podporou a zájmem rodičů), tak kvalitního učitele a stejně
tak kvalitní školy – metody. Vzhledem k názvu práce tvoří centrum naší pozornosti žáci
Základních uměleckých škol, tedy nadaní, nikoliv však geniální. V případě geniality žáka je
totiž možný úspěch i tehdy, když učitel či jeho metoda nejsou kvalitní.

Résumé
The thesis Contemporary piano methods and their usage in practice at Elementary
schools of art deals with the most common and also the most suitable piano methods used in
the Czech Republic. It’s based on new trends at the turn of the 19th and 20th century, whose
one of the pioneers was Ludwig Deppe. The issue is making music ideas and the need of
using the weight of our arm while playing. It condemns the old methodology and gives
examples.
In the first part of the thesis there is described the evolution of piano – a musical
instrument and the evolution of piano methods. These are interdependent of course. There was
a quest to form a method only for piano which we can understand only if we know the
historical changes. Since, in view of the fact that piano is a relatively young instrument we
can’t be surprised that its methodology of teaching is still a hot issue.
The other parts are devoted to particular piano methods which are commonly used at
Elementary school of art including examples of methodically obsolete methods. Unfortunately
these are still very often used by many teachers. It’s necessary to remind again that the pieces
itself are not reprehensible but it’s the method. On the other hand the thesis presents methods
which are more or less suitable for teaching. It shows the strengths and weaknesses, deals
with selected pieces and judges them taking into consideration both the technique and the
recitation. In particular pieces it points out the biggest benefit for a student, the part where we
can expect a problem and also what must be accentuated for excelling of the piece. Together
with all these facts the pieces meet the condition of attractiveness. The student must feel like
playing it.
The thesis comes to the conclusion that for successful piano teaching it’s necessary both
a perceptive, motivated student (who is supported by his parents) and a good teacher as well
as a good method. Our attention is turned to the students in Elementary schools of art, which
means we expect talented children but not children of a genius. In case of genius there is
possible to have success even when the teacher or his methods are poor-quality.
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Úvod
Klavírní pedagogika je velice živým a neustále zkoumaným vědním oborem. Ačkoliv
pojem pedagogika jako takový je již starý, ve spojení s klavírem jej slýcháme teprve
odnedávna. Slovní spojení „klavírní pedagogika“ je především potřeba chápat v jeho pravém
slova smyslu. Nejedná se o návod, jak využívat univerzální klávesový nástroj či jak používat
hudební teorii v praxi na nástroji. Jedná se o vědu, která zkoumá podstatu hry na klavír, tedy
podstatu hry na konkrétní klávesový nástroj. Přemýšlí, jak vytvářet klavírní tón, jak se naučit
specifické nástrojové dovednosti a jak je použít v klavírních skladbách. Zároveň si klade
otázku, jak toto všechno předložit úspěšně žákovi.
Diplomová práce si dává za úkol poukázat na současné trendy v klavírní pedagogice.
Má vysledovat, k čemu je potřeba žáka už od počátku vést a jak zacházet s klavírními školami
na dnešním trhu. Upozorňuje na fakt, že výběr klavírní školy a s ní související klavírní
metodiky má zásadní dopad na výsledný žákův projev. V dnešní době je na trhu velké, až
nepřeberné množství klavírní instruktivní literatury. Především pro nezkušené, začínající
učitele je velice obtížné se v ní zorientovat a dokázat si vybrat „tu pravou“. Diplomová práce
ale předem říká, že „ta pravá“ neexistuje. Existuje několik kvalitních klavírních škol, které je
možné využívat, ideálně kombinovaně. Právě o nich práce pojednává. Představuje je a vybírá
z nich nejvhodnější skladby, pro které je možné se při výběru repertoáru rozhodnout. Pro
dobré pochopení toho, proč jsou ony vybrané školy vhodné, předkládá práce na začátku i
příklady škol se starým metodickým postupem, který, jak čas ukázal, nepřinášel povětšinou
dobré výsledky.
Klavírní pedagogika se neustále vyvíjí. Ačkoliv nás někdy může napadnout myšlenka,
že už víme, jak klavír vyučovat, nesmíme této myšlence uvěřit. Neustále je potřeba přemýšlet
nad pravou podstatou klavírní hry, odpoutávat se od zavádějících postupů a kriticky nahlížet
na názory ostatních. Přestaneme-li být studujícími, stále se vzdělávajícími učiteli,
pravděpodobně upadneme do jakéhosi stereotypu, který pedagogika a navíc hudba obecně
nesnáší.
Diplomová práce vychází z teoretických poznatků i praktických zkušeností a pokouší se
vnést světlo do otázek, jak učit klavírní hru a které klavírní školy pro výuku použít.

1 Vývoj klavírních škol v průběhu století
1.1 Vývoj klavíru
Hudební nástroj klavír vznikl v 18. století. Jeho předchůdcem byl poměrně malý,
tichý, klávesový nástroj klavichord a později cembalo, nástroj zvučnější a pro přímé
provozování hudby použitelnější. První pokusy o zkonstruování kladívkového klavíru byly
kolem roku 1700. Kdo konkrétně provedl první pokus, není známo, ale do historie se zapsal
Bartolomeo Cristofori (1655-1731), schopný hudebník a konstruktér. Postupně získávaly další
a další modely větší zvukové možnosti, mechanika se zjednodušila, čímž se výrazně
eliminovala její vysoká poruchovost, a také zmenšila cena. K těmto novým modelům klavíru
se podepsal mj. Gottfried Silbermann, který v klavíru už tehdy viděl nástroj budoucnosti.
Na počátku 19. století se vyráběly klavíry se dvojí mechanikou – anglickou a
vídeňskou.1 Anglická mechanika disponovala jak většími možnostmi ovlivnit stylem úderu
zvuk a vytvořit tónovou estetiku, tak francouzskou repetiční mechanikou. Proto byla vídeňská
mechanika, ač byla z principu trvanlivější, postupem času vytlačena.
Klavír tak, jak ho známe dnes, má narozdíl od svých předchůdců rozsah sedmi oktáv,
2-3 pedály a litinový rám. Standardní pedály jsou dva – pravý a levý. Pravý pedál – tlakový –
tlakem zvedne mechaniku dusítek, levý pedál – una corda – posune klaviaturu a mechaniku
do strany tak, že kladívka bijí jen do jedné struny (dnešní moderní klavíry bijí do dvou strun).
Třetí pedál mají jen některé typy klavíru, je podobný pravému a rovněž slouží k ovládání
dusítek, ovšem tentokrát jen těch, které byly zvednuty v momentu sešlápnutí pedálu. Je
výborný na hraní prodlev, ale nemůžeme s ním počítat u všech typů klavíru. Litinový rám,
který používají moderní klavíry, slouží k zesílení zvuku. V pevném rámu je sevřena
resonanční deska, količník i záchytné kolíky (které jsou dokonce přímo součástí rámu).
Problém velkého tahu strun a jejich uchycení je tak dobře vyřešen 2 a je možno použít delší
struny a větší a těžší kladívka. Struny jsou vyráběny z oceli, basové struny mají pak ještě
měděné opředení.

1

Anglická mechanika vycházela se Silbermannovy tradice – výrobcem byl John Broadwood. Za
vídeňskou mechanikou stál Johann Andreas Stein a Johann Andreas Streicher – jejími zastánci byli především
vídenští mistři.
2
Tah strun dnešního koncertního se pohybuje kolem 20 000kg.
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Mezi nejlepší světové výrobce klavíru dnes patří americký Steinway & Sons,
londýnský Broadwood, vídeňský Bösendorfer, berlínský Bechstein, italský Fazioli a pařížský
Erard. Většina výroby je dnes ale v Asii.

1.2 Rozdíly mezi nástroji s klaviaturou
Fortepiano není jediný nástroj, který používá klaviatury. Mnozí lidé si myslí, že
klavírista je zároveň varhaníkem, cembalistou a snad i hráčem na klavichord zároveň.
Podíváme-li se však na tyto nástroje pečlivěji, brzy zjistíme, tak opak je pravdou. Způsob,
jakým se u jednotlivých nástrojů vytváří zvuk, se liší, a proto se nutně musí lišit i způsob, jak
hrát na klaviaturu, resp. jaký úhoz použít. Podívejme se především na varhany, cembalo a
klavír a porovnejme si je.
Stlačíme-li klávesu u varhan, využíváme traktury, která rozvádí pohyb klávesy do
jednotlivých strojů. (Bývá to zpravidla tak, že každý stroj má svou vlastní klávesnici, svůj
vlastní manuál.) Každý stroj má potom vlastní vzdušnici, ze které proudí do píšťal vzduch.
Traktur je mnoho typů a u každé je na stisk klávesy potřeba jiná síla. U varhan můžeme říci,
že je vlastně jedno, jakým úhozem uhodíme do klávesy. Spíše se dokonce jedná o stisk než o
úhoz. Zvuk – jeho barvu a sílu – stiskem neovlivníme, vše záleží na volbě daného rejstříku.
Cembalo je mechanikou podobnější klavíru, ovšem i zde na úhozu nezáleží, nemůžeme
jím ovlivnit kvalitu zvuku. Při stisknutí klávesy pérko vymrští trsátko, které trsne o strunu.
Neovlivníme dynamiku ani barvu, nevytvoříme legato. Celá mechanika je poměrně
jednoduchá, chod kláves je lehký a není k němu potřeba velké síly. Důsledkem toho je, že na
stisk klávesy nám postačí použít jemné prstové svalstvo. Klávesy jsou navíc menší, takže jsou
všechny hmaty snazší. Na cembalo lze hrát ve velmi rychlých tempech.
Klavír s sebou nese oproti předchozím nástrojům nekonečně mnoho možností jak
ovlivnit úhozem výsledný zvuk. Důvodem je složitá mechanika; při uhození do klávesy
použije klavírista 55-65 součástek. Zmáčknutí klávesy není jen nějakým spojením dvou
„kontaktů“ – kladívka a struny, nýbrž spuštěním složitého mechanismu. A podle toho, jak
různě do klávesy uhodíme, rozpohybujeme různě i celý aparát. Proto se v klavírní metodice
hovoří spíše o úhozu než jen o nějakém zmáčknutí či stisknutí. Je mnoho typů úhozů, avšak
zmáčknutí je jen jedno. Mačkáme klávesy na klávesnici u počítače. Složitý mechanismus
klavíru nám umožňuje narozdíl od jiných klávesových nástrojů ovlivnit barvu zvuku,
dynamiku a vytvořit agogiku. Na druhou stranu ale také vyžaduje práci celé paže (nejen
prstů), dokonce můžeme říci i celého těla. Energie, proudící do konečků prstů, vychází už ze
10

zádových svalů. Jen tak se nám podaří vytvořit plný, barevný, ničím neochuzený a zvučný
tón. Každý tón musí „procházet výhní srdce“, jak řekl skladatel Leoš Janáček. Proto je tolik
důležité dětem při vyučování hry na klavír už od začátku vštěpovat myšlenku, že klavír
vyžaduje svůj specifický úhoz a nesmíme si hru na něj plést s psaním na počítačové klávesnici
či s hraním na zobcovou flétnu.3

1.3 Vývoj klavírních škol
Chceme-li se zabývat klavírní pedagogikou, musíme se podívat až k jejím úplným
začátkům. Je důležité si ale uvědomit, že první školy nevznikaly přímo pro klavír dnešního
typu, dokonce nebyly určeny ani pro kladívkový klavír. Často se zprvu jednalo spíše o jakási
pojednání, traktáty, velký důraz kladly na znalost harmonie a kontrapunktu, popř. umění
improvizace a čtení z tabulatur. Školy vlastně nerozlišovaly mezi nástrojovou přípravou a
teorií. Součástí škol byla technická cvičení na stupnice, hraní ozdob, prstoklad, volbu tempa,
dynamiku aj. Jedna z nejstarších učebnic vůbec vznikla kolem roku 1452, autorem byl Němec
Conrad Paumann.
Jeden z prvních, kdo do své školy vnáší i pedagogické poznatky, je španěl Tomás de
Santa Maria a první, kdo rozlišuje mezi úhozem na varhany a na klávesový nástroj, je ital
Giorlamo Diruta. Toto je významný mezník v dějinách klavírních škol.
Na svoji dobu moderní učebnice, která je ale dodnes mezi varhaníky používaná, ale
škola Francoise Couperina. Je to vlastně první klavírní škola v pravém slova smyslu.
Couperin mluví o „krásném hraní“ podle sluchu a nezabývá se již číslovaným basem,
tabulaturami a improvizací. Dokonce hovoří o správném úhozu, který má být jemný, o
výrazu, agogice a o volbě tempa (tempo musíme přizpůsobit nástroji, na který hrajeme – jiné
bude na clavecinu4, jiné na varhanách).
V 18. století vzpomeňme v Německu na rodinu Bachů, kteří už používali palec, což
bylo na dobu poměrně revoluční. Carl Philipp Emmanuel Bach ve své škole hovoří navíc o
volnosti ruky a potřebě malých pohybů.
S příchodem fortepiana přichází i nové požadavky na klavírní hru a metodiku. Tyto
nové problémy jsou vyřešeny ale až na přelomu 19. a 20. století. Poptávka po školách pro
všechny společenské vrstvy však přesto roste. Autory tehdy používaných škol jsou Jan
3

Děti, které se dříve než na klavír učí hrát na zobcovou flétnu, mají s tímto rozlišením často velký
problém. Je potřeba důsledně dbát na rozlišení užití prstů u obou nástrojů. Na zakrývání otvorů ve flétně není
potřeba síla, natož pažní svaly, a neovlivňujeme při tom výsledný tón.
4
Clavecin = cembalo
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Ladislav Dusík (mezi lidmi rozšířená škola, avšak metodicky nevhodná – Dusík učil např.
tlačit do kláves), Ignaz Joseph Pleyel, Louis Adam (jeho škola už je výhradně pro kladívkový
klavír), Muzio Clementi (dodnes se hrají jeho etudy, vyžaduje rovnováhu techniky a
hudebního projevu), jeho žák Johann Baptist Cramer (volí známé a líbivé melodie, dodnes se
hrají jeho etudy) a Johann Nepomuk Hummel (škola je velmi obsáhlá a navazuje na linii W.
A. Mozarta, postrádá rovnováhu mezi technikou a přednesem). Ignaz Moscheles a Francois
Joseph Fétis spolu vytvořili školu jménem Metoda metod, ve které se sbíhá více metod
dohromady, a mj. jsou v ní obsaženy i tři posthumní etudy F. Chopina.
Důležitou osobou v této době byl i Carl Czerny, žák L. van Beethovena. Sám žádnou
školu nenapsal, zato vytvořil způsob efektivního cvičení. Nápad to byl skvělý, ale postup,
který Czerny zvolil, je, jak už dnes víme, chybný. Cvičení rozdělil na tři fáze: učení se
skladby v pomalém tempu a vymyšlení prstokladu, následné stupňování tempa a nakonec
přidání přednesu a jemnějších odstínů. Praxe však ukázala, že přednes se zpětně do skladby
už nikdy dost dobře nevloží a už od samého začátku čtení nové skladby je potřeba s ním
počítat. Jinak se jedná v prvních fázích jen o technický výcvik prstů bez jakéhokoliv použití
hudebního talentu interpreta. Přesto však Carl Czerny vnesl do klavírní metodiky několik
důležitých, inovativních prvků. Jako první mluví o váze paže (ale ještě ne o celém hracím
aparátu a ruka zůstává stále v klidu) a vyžaduje od svých žáků nosnější zvuk (stejně jako jej
od něj dříve vyžadoval Beethoven). Sám potom vychoval řadu předních pianistů, mj. F. Liszta
a T. Leszetyckiho.
Mluvíme-li od klavírní metodice, nesmíme zapomenout na dva významné klavíristy a
skladatele, kteří sice žádnou školu nesepsali, ale patří jim ve vývoji klavírní hry jedno z
předních míst. První z nich je Frédéric Chopin, od něhož pochází slavná věta, že „zápěstí je
jako dech zpěváka“. Pokud nám zápěstí při hře na klavír „nedýchá“, nemáme dobře
uvolněnou ruku. Mluví také o tom, že nejsou všechny prsty stejné, každý je vhodný na něco
jiného a my musíme při hře umět dobře využít jejich individualitu, a nezapomíná na fakt, že je
třeba vést celou paži ve směru hry. Technika Chopina je podle německého skladatele F. A.
Hoffmeistra hladká, kdežto technika F. Liszta švihová bravura. Přitom si ale nekonkurují. U
hraní Lisztových skladeb je jen ještě více zapotřebí váha celého hracího aparátu, proto si také
sám sedal výše, aby měl zápěstí nad klaviaturou. Při hraní jeho skladeb nelze použít klasickou
prstovou perlivou techniku. Naopak je potřeba klavír rozezvučit, klást velký důraz na celky a
nesnažit se pečlivě vyhrát každou notu. Jednotlivá nota není důležitá. Lisztovy skladby jsou
efektní a virtuózní, kdežto Chopinovy jsou mnohem niternější.
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Podívejme se teď krátce do Čech. V poslední polovině 18. století a na začátku 19.
století se u nás objevují pokusy o vytvoření české klavírní školy. Autorem první dokončené
klavírní školy je Josef Proksch, který zároveň v Praze založil i hudební ústav.5 Nejrozšířenější
školou se stala na dlouhou dobu škola Ferdinanda Beyera, dnes již metodicky překonaná.
Nezapomeňme ani na školy čistě české od Leopolda Zvonaře nebo Zdeňka Fibicha a Jana
Maláta. Školy pracují s českými lidovými písněmi, což je pro počáteční vyučování velice
vhodné.
Na přelomu 19. a 20. století se objevují ve světě nové směry a konečně dochází
k vyřešení otázky, jak hrát na fortepiano. Je až s podivem, jak pozdě k tomuto objevení
dochází. Všemu napomohl vývoj psychofyziologických směrů v Německu. Objevují se nám
dvě tendence: potřeba hudební představy a potřeba váhy paže. Klavírní metodika dosud stála
vlastně jen na výcviku prstů a úplně vypustila to prvotní a nejdůležitější – hudbu, hudební
představu, sluch. Jen velmi nadaní jedinci dokázali překonat toto „pouto“ techniky a spojit
techniku a hudbu dohromady.
Jedním z prvních hlasatelů nové metody je Ludwig Deppe (1828-1890). Mluví o váze
paže, hudební představě v mozku (čímž zapojuje do hraní na klavír i psychologii) a
koncentraci při cvičení. Cvičení nemá být mechanické, ale vědomé. Zároveň zavádí pojem
„fixovaná hra“. Fixace je vazba mezi zády a články prstů, která určuje přesnost pohybu.
Termín volné paže propaguje i Rudolf Maria Breithaupt, který ale zprvu zamítá prstovou
techniku úplně, což je druhý nežádoucí extrém.
Nová metoda se brzy dostávala do povědomí i v jiných zemích. Czernyho žák T.
Leszetycki se po koncertní dráze usadil v Rusku na Petrohradské konzervatoři. Dokázal spojit
vídeňskou techniku, kterou získal od svého učitele, s ruskou zpěvností a nosným tónem. Jeho
metody zapsala mj. jeho žačka Malwine Bree. V Londýně vyučoval na Královské hudební
akademii Tobias Matthay, který správně říkal, že sílu vytváří rychlost úhozu. Úhoz jako
takový pak má tři činitele: váhu celé paže, ruku (od zápěstí) a prsty. Čím větší svaly při úhozu
použijeme, tím hezčí zvuk vytvoříme, pochopitelně ale s menší rychlostí.
V Česku byl důležitou osobou Adolf Mikeš, který k nám nové směry přinesl (studoval
psychofyziologii v Německu, znal názory T. Leszetyckyho a L. Deppe), a Vilém Kurz.
Kurzova metoda dnes ale příliš doporučovaná není. Sám vycházel z Prokschovy školy, spojil
různé zkušenosti dohromady a znal názory Deppeho i Breithaupta, ale s jeho školou je třeba

5

V té době ještě neexistovalo na Pražské konzervatoři klavírní oddělení.
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zacházet velice opatrně. Pouští se do příliš velkých detailů, řeší technické základy, kreslí
obrázky, jak by měla vypadat klavíristova ruka, což nutně vede ke strnulosti. Jeho škola je
přesný opak školy ruské, která klade důraz na představu a celek. Přesto vychoval řadu
dobrých žáků.

2 Metodicky překonané klavírní školy
2.1 Přípravná škola klavírní hry
Přípravná škola klavírní hry od Ferdinanda Beyera byla ve své době nejpopulárnější
klavírní školou a používala se mnoho let.6 Vyšla na začátku 20. století a dodnes ji pedagogové
znají a často i mají ve svých archivech.
7

Škola nevychází z psychofyziologických škol přelomu 19. a 20. století, což je v dnešní

době důvodem její nepoužitelnosti. Začíná kompletním přehledem not, posuvek, klíčů,
intervalů, taktů apod. a cvičením úhozu na nic neříkajících melodiích. Místo toho, aby dítě
začínalo na jemu známé lidové písni (ty se objevují v omezené míře až později), hraje jen
jakési skupinky not a „vycvičuje“ postupně všechny prsty.

Škola nezohledňuje fakt, že každý prst je jiný, u dítěte je např. malíček dokonce ještě
velmi slabý, ale staví je všechny do stejné pozice – všechny musí hrát všechno. Už na druhé
straně hrají ruce dohromady paralelním, tzn. nejtěžším pohybem!
Na prvních stranách školy, kde dítě hraje z not, se rychle seznámí s velkým množství
not různé délky včetně ligatur. První melodii, která žákovi něco říká, najdeme až na str. 19. –
písničku Když jsem husy pásala. Do té doby už má dítě vštípeno, že hra na klavír je
především mačkání správné klávesy správným prstem za dodržení všech předepsaných
značek. O hudbě dosud nebyla ani řeč. První písnička Když jsem husy pásala nám konečně

6
7

BEYER, Ferdinand. Přípravná škola klavírní hry. Praha: Orbis, 1950.
BEYER, Ferdinand. Přípravná škola klavírní hry: Cvičení v úhozu prstů pravé ruky. Praha: Orbis, 1950.
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připomene pravý důvod studia hry na klavír, ale radost ze hry nám může pokazit její
obtížnost. Dítě ji hned hraje oběma rukama.
Podíváme-li se dále, zjišťujeme, že skladby jsou progresivně seřazeny, ale jejich
obtížnost doslova prudce stoupá. S porovnáním s jinými školami (viz. níže) je postup velice
rychlý. Dítě samozřejmě takovou rychlost nemůže zvládnout. Nedokáže vytvářet a prožít
každý tón, jeho krásu a kvalitu, protože jeho mysl zaměstnává příliš mnoho jiných věcí.
Autorem všech skladeb je Ferdinand Beyer. Velmi dlouho jsou všechny v houslovém
klíči a v tónině C dur. Dítě tak umí už poměrně širokou škálu dovedností, avšak nikdy
nezabrousí do jiné tóniny, jakoby C dur byla důležitější než ostatní. Skladby jsou navíc plné
rozložených akordů a stupnicových běhů, takže ani jejich umělecká stránka není silná. Ne
všechny jsou vysloveně špatné, některé byly i později přejaty do dnes uznávaných škol, ale
bohužel se v ní najde i mnoho takových, jako je tato:

8

Přípravná škola klavírní hry byla oblíbenou školou, dnes je však již doslova školou
nedoporučovanou. Žáka nevede k přirozenému rozvoji hudebnosti, pianistických dovedností a
představivosti. Později se stala inspirací pro Klavírní školu pro začátečníky9, která svým
modernějším přístupem byla mnohem vhodnější, nelze však říci, že vhodná.

2.2 Klavírní škola pro začátečníky
Autory klavírní školy pro začátečníky jsou Zdenka Böhmová, Arnoštka Grünfeldová a
Alois Sarauer. Školu vydalo poprvé v roce 1956 hudební nakladatelství Supraphon Praha
s.r.o.. Stala se velice používanou, jakousi „klasikou“, ze které všichni začínající klavíristé
hráli. Vychází z domácí tradice své doby, z autorů jako byli Josef Proksch, Zdeněk Fibich, Jan
Malát, Jakub Virgil Holfeld, Vilém Kurz a Růžena Kurzová a logicky tudíž z Beyerovy
klavírní školy. Přesto přináší i některé nové prvky.
8

BEYER, Ferdinand. Přípravná škola klavírní hry: K procvičení rychlosti. Praha: Orbis, 1950.
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha:
Bärenreiter, 2011, str. 10.
9
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I v této škole narážíme na špatný metodický postup hned od začátku. Škola nezačíná
hudbou, ale teorií. Vysvětluje základní hudební teorii, podává nám informace o sezení u
klavíru, postavení ruky a základních úhozech. Dokonce se učíme, jak uhodit správně do
klávesy dříve, než je řeč o hlavním důvodu našeho snažení – vytvoření hudebního tónu. Zatím
se jedná jen o popis fyziologického procesu. Na str. 10 je např. popis cvičení úhozu
jednotlivými prsty (mimo palec10):
„Všechny prsty stojí na klávesách, ale nepřitiskají je (pravá c2-g2, levá c-g malé).
Každým prstem cvičení několikrát opakujeme. Žák přesně, hlasitě a rázně počítá:
RAZ – zdvihneme prst pružně nad klávesu (prsty při zdvihu nemění svůj tvar, zvedáme
je jen tak vysoko, pokud to žákovi nepůsobí nejmenší námahu (přibližně tak, aby prstový a
dlaňový kloub byly asi v téže výši), přehánění zdvihu je škodlivé)
DVA – dopad prstu na klávesu (bez úhozu)
TŘI – stisk klávesy – úhoz
ČTYŘI – prst pustí hbitě klávesu, ale nevzdaluje se od ní, zůstává s ní v doteku.“11
Podobně je rozfázované i cvičení zápěstí a cvičení jednotlivými prsty úhozem shora,
s malými uvolňovacími pohyby zápěstí. K tomu všemu jsou přikládány obrázky, jakoby se
žák měl snažit, aby jeho ruka vypadala stejně jako ruka hráče na obrázku. Přesto si všimněme,
že zde je zájem o uvolněnou ruku, autoři si však neuvědomují, že právě takovýto postup,
který zvolili, docílí pravý opak.

12

10

Cvičení úhozu palcem je ve škole jako další speciální úkol.
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha:
Bärenreiter, 2011, str. 10.
12
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha:
Bärenreiter, 2011, str. 10.
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Klavírní škola pro začátečníky si klade za cíl rozvíjet hudební vlohy žáka – hudební
vnímání, cítění a myšlení. Dokonce je v jejím úvodu napsáno, že „tento úkol je zvláště
obtížný právě v počátečním vyučování, neboť místo očekávané hudby, místo lidových písní,
po kterých touží, se jim většinou dostává jen suchopárných technických cvičení a nezbytných
teoretických poznatků“.13 Škola využívá lidové písně, skladby různého charakteru, různých
autorů. „V souladu s moderními názory odmítáme převahu technických cvičení. Omezujeme
se na nejnutnější rozsah…“14
Už po přečtení úvodu vidíme, že je zde snaha o „modernizaci“ klavírní metodiky a
vnesení nových, moderních prvků. Ano, oproti Beyerově klavírní škole má mnoho moderního
a je určitě vhodnější, stále ale ne vhodná. Co je na ní tedy tak scestného? Ani ne tak konkrétní
výběr skladeb (některé jsou naopak velice pěkné), ale především jejich špatné řazení za sebou.
Školu je možno využívat jako soubor skladeb, ze kterých lze žákovi některou vybrat. Pokud
se učitel ve škole dobře vyzná, ví hned, po které sáhnout. Neměli bychom ji ale používat
výhradně a postupovat s ní od prvních stránek k posledním. Navíc i přes veškerou snahu o
vyloučení „suchopárných technických cvičení“ je jich ve škole stále hodně. V počátečním
vyučování takové skladby nemají místo.
Škola obsahuje celkem 120 skladbiček a na konci výběr pětapadesáti skladeb, které řeší
různé výrazové, slohové a technické problémy. První skladbičky hraje žák jednou rukou
s doprovodem učitele a začínají s notami v dvoučárkované oktávě! Velmi, až příliš brzy má
žáček hrát oběma rukama zároveň, obě však hrají jen v houslovém klíči. Dítě si tak zafixuje
hned ze začátku omyl, že houslový klíč je ten nejdůležitější. Skladbičky, které by dítě mělo
hrát velmi brzo, jsou náročné jednak na polyfonii, jednak na celkovou motoriku. Nezohledňují
dětskou drobnou ruku, kladou stejné nároky na všech pět prstů a vedou opět k pouhému
„mačkání těch správných kláves správnými prsty“. Je-li skladba psána jako monodie, melodie
je tradičně v pravé ruce a levá hraje klasicky klasicistní doprovod, tzn. melodické rozklady
akordu. Všimněme si, že škola má opravdu mnoho podobného se svým předchůdcem. Většinu
věci, které zde uvádíme, jsme popsali již výše.

13

BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha:
Bärenreiter, 2011, str. 3.
14
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha:
Bärenreiter, 2011, str. 3.
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Problém je, že v podobném stylu jsou všechny skladbičky (vyjma několika málo) až do
skladby č. 85! Basový klíč se objevuje poprvé u skladby č. 55. Přechod na něj je velmi ostrý a
dítěti působí zprvu velké problémy. Zápis teprve třetí skladby, která pracuje s basovým
klíčem, už vypadá takto:

17

Děti berou svět takový, jaký je, se vším všudy a je zbytečné a nevhodné je podceňovat.
Řekneme-li jim hned od začátku, že existují klíče dva, přijmou tento fakt naprosto přirozeně a
bez komplikací. I kdyby byly tři. Máme-li je však po půl roce přeučovat a říkat, že levá ruka
hraje většinou v jiném klíči, než v houslovém, vyvstává otázka, proč jsme je takto mátli?
V momentě, kdy mají radost, že už dokážou zahrát skladbu z not, dostanou před sebe
15

BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky: Cvičení 16.
Praha: Bärenreiter, 2011.
16
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky: Cvičení 18.
Praha: Bärenreiter, 2011.
17
BÖHMOVÁ, Z., A. GRÜNFELDOVÁ a A. SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky: Etuda,
cvičení 57. Praha: Bärenreiter, 2011.
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neznámý zápis v neznámém klíči a je po radosti. Celou dobu se učili něco, co vlastně
nevyužijí. Alespoň ne v době, kterou dokážou dohlédnout.
I další postup školy není zcela vhodný. Vedle sebe jsou skladby velmi jednoduché, kdy
se ruce střídají, středně těžké s prodlevami v levé či lehkým doprovodem a velmi těžké,
polyfonní, s šestnáctinovými hodnotami. Ke zvládnutí těchto skladeb je již zapotřebí
rozvinuté hudebnosti, především hudební představivosti, kterou ovšem po absolvování školy
rozvinutou nemáme. Samozřejmě, že záleží na konkrétním učiteli, avšak tato škola mu
v tomto nelehkém úkolu práci neusnadní.
Co se týče grafické úpravy, škola je učebnicí v klasickém slova smyslu, kde slovo
klasický dostává negativní význam. Škola je bez obrázků a barev, což je pro děti méně
přitažlivé.
2.2.1 Vybrané skladby
Nebudeme-li školu používat jako základní materiál pro výuku, ale jen jako materiál
doplňující, může nám docela dobře sloužit. Obsahuje některé dobré a pěkné skladby, které lze
žákovi zadat k nastudování.
Uveďme si teď pár skladbiček, které jsou pro děti vhodné, a které rádi hrají.
2.2.1.1 Taneček, A. Sarauer
Taneček je určen pro děti v 2. ročníku.18 Ve výjimečných případech je možno jej zadat
už dříve.
Taneček je líbivá skladbička ve tříčtvrťovém taktu, působí vesele a prostě. Je typickým
příkladem písňové formy ABA. Přesto však skýtá hned několik nesnadných úkolů. Ačkoliv je
psán v pětiprstové poloze, pravá ruka musí tuto polohu v 9. taktu změnit a ruku posunout o
jednu klávesu níže. Na konci skladby se vrací ruka na původní místo. Ve skladbě se navíc
objevuje křížek, konkrétně gis, prodlevy v levé (což můžeme vlastně chápat jako dvojhlas) a
navíc synkopy. Ke všemu je bohužel levá ruka psaná v houslovém klíči.

18

V diplomové práce není počítáno s faktem, že dítě chodilo do přípravného ročníku. Je počítáno s tím,
že dítě v 1. ročníku ZUŠ hraje na klavír prvním rokem. Důvodem je to, že děti v PHV se často opravdu jen
obecně seznamují s hudbou a konkrétní hra na nástroj začíná až v 1. ročníku.
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Přes všechna tato negativa je skladba hudebně cenná a vymyká se z většiny ostatních
skladeb ve škole.
2.2.1.2 Etuda, E. Horák
Etudu od Eduarda Horáka přejímá i Nová klavírní škola Z. Janžurové a M. Borové a je
určena pro děti v druhé polovině 1. ročníku. Ačkoliv je taktéž psána pro obě ruce
v houslovém klíči, v tomto případě to nevadí. Žák díky tomu lépe pochopí, že jednotlivé
čtveřice osminek patří k sobě a těsně na sebe navazují. Skladba je výbornou průpravou na
pochopení transpozic určitého hudebního motivu.

20

Žáka vedeme k hraní celou paží, „nabírání“ jednotlivých tónů a vytváření celků – jeden
motiv, jeden celek. Tóny v motivu nesmí znít odděleně. Nakonec vytvoříme ve skladbě celky
pouze dva – první a druhý řádek.
Pro lehké přečtení a posléze i zapamatování si skladby je vhodné poukázat na první
tóny motivů. V prvním řádku jsou to c, g, c, tedy tónika, dominanta a tónika, a v druhém
řádku už dítě radu většinou nepotřebuje – počáteční tón motivu se posune vždy o jeden tón
níže.
Etuda je oblíbenou skladbou především pro ty děti, které nerady čtou noty a přitom si
rádi zahrají efektní skladbu.
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2.2.1.3 Medvídek, A. Sarauer
Krátká skladba Medvídek ve dvoudobém taktu s jedním béčkem je pro dítě zpravidla
dobrým zpestřením výuky. Je vhodná pro šikovnější žáky na konci 1. ročníku.
Skladba využívá pětiprstové polohy, ruku ovšem přesunuje. Levá ruka pracuje
s basovým klíčem v hlubších polohách, čímž dosahuje zvuku „medvídka“. Skladba opravdu
zní, jako když se medvídek převaluje ze strany na stranu. Ve skladbě se kromě jednoho béčka
objevuje i cis, avšak jen dvakrát.
Dítě by nemělo tóny v pětiprstové lehkém motivku odehrát prsty, ale mělo by napodobit
pohyb „převalování medvěda“ a ruku jen „převalit“ ze strany na stranu. K tomu je zapotřebí
uvolněné zápěstí, pohyb celé ruky a vědomí, odkud kam se melodie pohybuje.
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2.2.1.4 Na traktoru, P. Eben
Známá oblíbená skladba Na traktoru od Petra Ebena je ve škole zařazena hned za
Medvídkem. Je oproti němu delší – má čtyři řádky, avšak není vhodné jej dávat dítěti v 1.
ročníku, spíše o rok později. Toto nevhodné řazení skladeb za sebou je dokladem předchozí
kritiky.
Na traktoru je nicméně velice zajímavá a poutavá skladba už jenom tím, že je celá psaná
v basové poloze, čímž máme opravdu pocit, že jedeme na těžkém stroji. Chod motoru dobře
vystihuje ostinátní rozložená kvinta v levé ruce, která se jen občas změní v sextu. Rytmicky je
skladba jednoduchá a působí těžkopádně, což je skladatelovým záměrem. Proč ji nezvolit v 1.
ročníku je ale jasné. Motoricky je poměrně náročné oddělit ostinátní méně důležitou levou od
vázané melodie v pravé, nechceme-li, aby žák tóny pouze „odťukal“. Navíc je v tónině c moll.
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2.2.1.5 Smutná písnička, I. Hurník
Smutná písnička, psaná v tónině e moll, se stejně jako Etuda od E. Horáka vyskytuje též
v Nové klavírní škole. V ní je zařazena na úplném konci, což značí, že je určena pro žáky na
přelomu 1. a 2. ročníku. V Klavírní škole pro začátečníky je rozepsaná do dvou řádků, v Nové
klavírní škole do tří, což je o něco vhodnější. Na dvou řádcích vypadá poněkud zhuštěně a pro
dítě složitěji a méně přehledně. Na druhou stranu je ale v tomto uspořádání lépe vidět její
dvoudílná písňová forma AB.
Skladba učí dítě táhlé melodii, kdy tóny na sebe musí krásně navazovat bez jediného
přerušení. Přerušit melodii nesmí ani dvojzvuky v levé, které je zapotřebí jemně pokládat do
kláves. V Klavírní škole pro začátečníky jsou navíc u prvních třech opakujících se tónů
melodie ještě zapsána portamenta, abychom si o to více uvědomily jejich vzájemnou
návaznost.

23

Při hraní Smutné písničky dbejme na velký dynamický rozdíl mezi pravou a levou
rukou, učme žáky „svítivé“ melodii, která musí jednoznačně vítězit nad doprovodem už od
prvního tónu!
V druhém řádku se v levé objevuje pro malou dětskou ruku poměrně nepříjemný spoj
dvou dvojzvuků, který vycvičíme samostatně s uvolněnou rukou. Jakákoliv křečovitost je
špatná. K jejímu odstranění je potřeba dítěti vysvětlit, že tóny pokládá za použití váhy paže,
22
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nemačká je jen prsty, a po jejich zaznění může ruku zcela uvolnit. Spoj cvičíme v pomalém
tempu.

24

V závěru skladby musíme dobře připravit závěrečný akord, končící ve stejnojmenné
tónině E dur a nechat jej krásně vyznít. Je v něm ukryt šťastný konec příběhu.

2.3 Klavírní školička
Autory Klavírní školičky jsou známé výborné pedagožky Zdena Janžurová a Milada
Borová. Klavírní školička předchází čtyřdílné publikaci s názvem Nová klavírní škola. Je
určena předškolním a raně školním dětem na ZUŠ, pro děti věku 4-7 let. Vyjma základů hry
na klavír obsahuje i rozvoj celkové hudebnosti žáka, přípravu ke čtyřruční hře a ke hře z listu.
„Je koncipována netradičně, totiž na základě hry podle sluchu. V hravé činnosti chce probudit
jejich hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet hudební paměť i
tvořivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry.“25 Skladby pro školičku
složil Luboš Sluka a celou ji ilustroval Josef Paleček. Palečkovou zásluhou je školička pro
děti velice přitažlivá, obrázky jsou na umělecké úrovni a dítě je schopno podle nich dokonce
hrát.
Škola je založena na hraní z obrázků a na lidové písni. Dítě se učí přirovnávat
k obrázkům různé zvuky klavíru a samo je i tvořit. Učí se tak širokou škálu síly, délky, výšky
i barvy tónu. Do středu pozornosti se dostává tvorba tónu. Důležitější je, jak tón zní, než jak
jsme ho technicky zahráli. Zde je práce pedagoga velice důležitá, protože nesmí dítěti nikdy
dovolit spokojit se s průměrným tónem. Naopak dítě si vždy musí položit otázku, zda se právě
znějící tón slučuje s mojí původní představou a zda by nešel zahrát ještě krásněji, věrněji.
Samozřejmě pedagog současně sleduje i postavení ruky, dítě však o tom nemusí vědět.
Řekneme-li dítěti, že ruka přeletí obloučkem k jinému tónu, přistane a zaboří se do trávy,
setkáme se s větším úspěchem, než kdybychom ho upozornili na uvolněnost předloktí,
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zápěstí, prstů a na pevnost konečků prstů. Dítě se následně nedokáže soustředit na nic jiného a
ruka v důsledku toho tuhne.
Po nejrůznějších hrách na medvěda, na ptáčky, na zvony apod. začne žák hrát
jednoduché lidové písně. Výhodou je, že jejich melodii už zná a má tedy v hlavě jasnou
zvukovou představu. Ví přesně, jak má tón znít a dokáže snadno rozpoznat chybu. Navíc jsou
lidové písně podloženy textem, který představu ještě více zkonkretizuje.
Škola propaguje začínat hrou portamento, teprve potom staccato a nakonec legato.
Nejdříve hraje dítě jedním prstem, následně váže tóny skupinkami prstů a přenáší je do
různých oktáv a hraje dvojhmaty a akordy. Všechny tyto činnosti jsou podloženy říkadly,
slovními spojeními, dialogy či nápěvky.
Kromě metodických pokynů pro učitele obsahuje škola netradičně i „List pro rodiče“.
Zdůrazňuje tím význam rodičů jako spolupracovníků při hudební výchově jejich dětí. Malé
dítě není schopno doma samo cvičit a zájem rodičů je proto nezbytný. Měli by být přítomni na
hodině, pečlivě dávat pozor na práci pedagoga s dítětem a učit se spolu s ním, aby mohli dítěti
poskytnout doma dostatečnost pomoc. „Počáteční návyky jsou nejsilnější, proto je třeba, aby
byly správné.“26

2.4 Vybrané hry
Mezi nejlepší a nejúčinnější hry v Klavírní školičce patří Hra na zvířátka, Rytmizace
říkadel, Hra na otázky a odpovědi, Hra na zvony a Melodizace říkadel. Jedná se zde skutečně
o hry, nikoliv o skladby.
Hra na zvířátka spočívá v poslechu učitelovy hry a následné interpretaci. Učitel
předehrává tóny, které zní jako zvířátka na obrázku – medvěd, ptáček apod., a dítě hádá, o
které zvířátko se jedná. Následně se pokouší samo zahrát zvuky medvěda, kočičky…
Doporučené tóny jednotlivých her a metodické pokyny jsou napsány na lichých stránkách
školičky, sudé stránky potom patří dětem. V tomto případě je na stránce tento obrázek:
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Rytmizace a melodizace říkadel je pro rozvoj hudebnosti stěžejní. Dítě si zvolí tón na
klavíru a správným úhozem hraje rytmus daného říkadla. Hraje podle sluchu.

28

K některým říkadlům a písničkám jsou ve školičce složeny zajímavé doprovody L.
Sluky, které je možné využít. Nabízí dítěti barevnější zvuk, který se neomezuje pouze na
tóniku, dominantu a subdominantu.
Melodizace říkadel využívá oproti rytmizaci většinou dva až tři různé tóny, podle toho,
jak je zvykem dané říkadlo říkat.
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Ve hře na otázky a odpovědi si dítě hraje na malého skladatele. Učitel položí otázku,
zmelodizuje ji a zahraje na klavír. Dítě vymyslí odpověď, taktéž ji zmelodizuje a pokusí se
zahrát na klavír. Potom si role prohodí. Ve škole je uvedeno pár příkladů, ale fantazii a vlastní
tvorbě se meze nekladou. Šikovnější děti mohou zvládnout obě role zároveň a hrát otázku
např. pravou a odpověď levou rukou.
2.4.1 Vybrané skladby
2.4.1.1 Nota e1
Zhruba ve třetině školičky se kromě her začíná dítě učit i noty. Noty jsou velké, napsané
na velkých notových osnovách a pro děti dobře čitelné. Každá nota je spojena s nějakým
rytmizovaným říkadlem, které začíná na konkrétní písmeno, v tomto případě na „e“. Říkadlo
pak zní: „Emane, Emane, schovej dudy, máma jde. Pročpak bych je schovával, když jsem na
ně dudával.“31
2.4.1.2 Skákal pes
Druhá polovina školičky už je plná drobných skladbiček, většinou přepsaných lidových
písní. Dítě má tak oporu ve slovu a zároveň si vštěpuje do paměti notový zápis. Zápis
obsahuje všechno, co obsahuje i „opravdová“ skladba, včetně dynamiky, agogických značek
(např. odtah) atd.

32

2.5 Nová klavírní škola
Nová klavírní škola je pokračováním Klavírní školičky Zdeny Janžurové a Milady
Borové, jež je jakousi její „předmluvou“. Je určena pro děti školního věku od 7 let, tedy
zároveň i pro úplné začátečníky. Klavírní školička není tedy nutná ke zvládnutí Nové klavírní
školy.
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První strany prvního dílu školy jsou jakýmsi krátkým zopakováním her ze školičky. Pro
ty, kteří se s klavírem setkávají poprvé, je dobré projít tyto první stránky pečlivě a nikam
nespěchat. V prvním dílu Nové klavírní školy se objevují mimo přepisu písní už i klasické,
krátké, instruktivní skladbičky, avšak lidová píseň přesto zůstává na důležité pozici. Postupně
pak v dalších dílech pochopitelně čím dál více převažují klasické skladby, v konečném
čtvrtém dílu je už silná převaha skladeb velkých světových autorů.
Celá čtyřdílná klavírní škola je koncipována jako celek, po jehož absolvování by mělo
dítě zvládnout zahrát středně těžké skladby klasického repertoáru. Zdůrazněme zde slovo
„klasického“, jelikož celá škola opravdu důsledně pracuje na tom, aby se žáci postupně učily
všechna úskalí hry klasické hudby, od jejích technických problémů po její umělecké
ztvárnění. Klade tak na žáky velké nároky, které jsou však za vedení dobrého pedagoga dobře
zvládnutelné. Autorky toto tvrzení potvrzují v úvodu školy: „Tato škola vychází z našich
mnohaletých pedagogických zkušeností i z průběžného studia řady zahraničních škol z celého
světa. Velký rozsah učební látky umožňuje připravit žáka během čtyř až pěti let na úroveň
např. těžších etud Czerného op. 261. Rychlejší nebo pomalejší postup volí učitel podle
schopností žáka. U nadaných žáků vybíráme skladby volně z jednotlivých dílů školy a tento
výběr zcela přizpůsobujeme potřebě jejich hudebního rozvoje.“33
2.5.1 Vybrané skladby z prvního dílu
2.5.1.1 Litevská píseň
Dvouřádková skladba od A. Kepitise představuje vlastně dvouhlasý kánon. Je psána v e
moll a využívá tudíž jeden křížek. Pro děti je mollová tónina něco méně obvyklého, ale
protože skladba nepůsobí i přes „smutnou“ tóninu příliš tragicky, děti si skladbu většinou
oblíbí.
Zahrát pěkně kánon a slyšet dobře oba dva hlasy není snadná věc, proto je skladba
psána v pětiprstové poloze, aby děti nemusely přemýšlet nad posouváním ruky na klaviatuře.
Melodie skladby je táhlá a zprvu stoupá stupňovitě nahoru. Veďme děti ke krásnému
„vykreslení“ každého tónu, k vytvoření napětí, při kterém ale zachováme rytmus. Často
pomáhá připodobnit dětem motiv k jakémusi výstupu na vrchol nějaké hory – každým krokem
nám ubývá energie, a proto rozhodně nezrychlujeme, avšak ani se nevzdáváme, a proto stále
pokračujeme s vidinou cíle.
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2.5.1.2 Ukolébavka
Ukolébavka J. Filipa představuje výbornou instruktivní skladbu, na které se dětí učí
tvorbě krásného tónu, odtahům a zároveň i formě.
Levá ruka hraje po celou dobu dudáckou kvintu jako prodlevu. Je tedy zřejmé, že
pozornost ulpí především na pravé ruce. (To ovšem samozřejmě neznamená, že si prodlevy
vůbec nebudeme všímat. Je také velmi důležitá a budeme ji tudíž sledovat po celou dobu
znění skladby.) Pravá ruka má za úkol se naučit odtahy.
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Na notě d2 se nám ruka nádherně zaboří do kláves, vytvoří měkký a plný tón, a na notě
h1 se od klaviatury odtáhne. Tón bude již slabší, ale přesto plný. Odtah provádějme
v pomalém tempu, ať si dítě stihne vše uvědomit, a především ať stihne provádět sluchovou
kontrolu. Jako výpomoc nám může posloužit říkadlo: „Houpy, houpy, kočka snědla kroupy.“
Skladba je mj. také krásnou ukázkou písňové formy ABA se závěrem. Na tuto
skutečnost autorky školy dokonce samy upozorňují. Vysvětleme dětem smysl části B jako
části, kde se vyskytuje nová hudba, která skladbu činí zajímavější. Závěr pak celou píseň, celé
hudební vyprávění završuje.
2.5.1.3 Na koníčku
Na koníčku je velmi pěkná, veselá skladba A. Grečaninova, kterou si vyberou
především žáci energické povahy. Skladba vyžaduje ostřejší tón, přesný rytmus a náboj.
Rytmus je zde více než jindy potřeba cítit v těle, s prostým počítáním si na tři doby si už
nevystačíme. Hned v prvním taktu skladby se objevuje synkopa, ve 3. a 4. taktu skladby (a
34
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stejně tak v 11. a 12.) je pak potřeba osminovou notu bez důrazu vždy těsně nalepit
k osminové notě s důrazem a maličko ji tudíž zkrátit. Tyto rytmické odchylky nelze
matematicky spočítat.
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Skladba trénuje mimo ostřejšího úhozu, rytmu, odvážnosti ve hře a zvuku také hbitost
prstů. Staccata v 5. a 6. taktu (a stejně tak 13. a 14.) musí být zahrána hbitě, precizně a
opravdu krátce.
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Skladba Na koníčku připravuje žáky na hru modernější skladeb, tedy skladeb především
20. století, které by v budoucnu v jejich repertoáru rozhodně neměly chybět.
2.5.1.4 Deštivý den
Deštivý den K. Slavického využívá zvukomalby. Představuje bouřku s jejím příchodem
i odchodem. Zatímco pravá ruka hraje po celou dobu jako prodlevu představující kapky deště
tón d2 ve čtvrťových hodnotách, levá vytváří zajímavou melodii. Nedrží se hlavní tóniny d
moll, ale neustále z ní vybočuje (hlavní motiv skladby dokonce ani nezačíná na tónice), čímž
krásně ztvárňuje dramatičnost bouře. Do tóniny se plně vrací až v poslední taktu, kde celou
skladbu uzavírá d1. Až zde cítíme klid, bouře odešla.
Zaměříme-li se na spolupráci a komunikaci pravé a levé ruky, může vzniknout nádherná
zvukomalba. Neodkládejme tedy skladbu hned po jejím technickém zvládnutí, neboť právě
v tomto momentě teprve začíná ta pravá a také ta nejkrásnější práce.
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2.5.1.5 Dvě a tři
Jak už název napovídá, skladba Dvě a tři od J. Garscia pracuje s duolami a triolami.
Předchozí skladby většinou využívali buď duoly nebo trioly, ale zde poprvé se dítě setkává
s obojím v jedné skladbě. Prvky pro ně nejsou nové, avšak až zde si plně uvědomí rozdíl mezi
nimi.
V prvé řadě je zapotřebí, aby dítě vnímalo takty opravdu jako dvoudobé. Skladbu mu
několikrát předehrajeme, aby si dvoudobé metrum dobře zapamatovalo. Vzhledem k tomu, že
duoly a trioly se ve skladbě nikdy neozvou současně, postačí dítěti ke zvládnutí problému
rytmické slabiky.

39

Skladba je pěkná, i když není melodicky nijak zvlášť zajímavá. Jejím úkolem je naučit
děti hrát duoly a trioly střídavě bez zádrhelů a tento úkol plní.
2.5.2 Vybrané skladby z druhého dílu
Druhý díl publikace navazuje na první a rozvíjí především smysl pro výraz. Děti se
seznamují se stupnicemi, různými ozdobami a doprovody. Začínají používat také pedál, což
obohacuje přednesové skladby. Autorky doporučují, aby tyto skladby hrály děti vždy zpaměti.
2.5.2.1 „4“ (skladba bez názvu)
Dvouřádková skladbička, která nemá žádný oficiální název, patří ještě k drobnějším
skladbám předchozího dílu. Je zařazena správně na začátek knihy. Není těžká na přečtení a na
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hru zpaměti, a proto ji děti mají rády. Jak už nám šestnáctinky nasvědčují, je vhodné ji hrát
v rychlejším tempu.
Rytmické hře ve skladbě napomáhají staccata v levé ruce na tónu d1. Jsou jakýmsi
odrazovým můstkem pro každou dobu a soustředíme-li se na jejich pravidelný puls, budeme
hrát vyrovnaně o zbylé šestnáctinové hodnoty v pravé ruce. Pravá ruka potom nesmí otálet a
musí se na levou doslova „nalepit“. Je to obdobný případ jako ve skladbě z prvního dílu Na
koníčku. Ruce musí na sebe bezprostředně navazovat a šestnáctinová pauza, během které se
ozve v levé d1, musí být o něco kratší. Řekněme, že pravá ruka musí skočit do řeči levé ruce.
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Skladba je výborná také na zběhlost prstů, protože díky její snadnosti po pamětní i
technické stránce ji děti zvládnou hrát hravě zpaměti, a proto i v rychlejším tempu.
2.5.2.2 Konipásek
Konipásek je vtipná skladba, kterou mají děti rády. Dobře se hraje, dobře se pamatuje a
navíc má výstižný název.
Skladba je převážně psaná v drobných šestnáctinových hodnotách, které hraje
šikovnější pravá ruka. Jedná se vlastně o chromatiku, která se dobře pamatuje. Děti tak nemají
problém se naučit skladbu nazpaměť. Představuje let tohoto malého ptáčka.
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Osminové noty, které ve skladbě vidíme, znázorňují ptáčkovo zobání a měly by znít
krátce, poněkud ostře, konkrétně a vtipně. Rozbíjí onu dlouho chromatickou plochu, kterou
vytváří pravá ruka.
Dynamiku, která je napsaná ve skladbě, je možno použít, ale varianta, která je
znázorněna na obrázku červeně, je o něco logičtější a přirozenější. Vytváří tak větší napětí a
děti se naučí kontrastům.
2.5.2.3 Valčík
Jak již bylo řečeno, Nová klavírní škola připravuje děti na hru klasického repertoáru a
objevují se v ní tudíž i rozličné skladby klasických autorů, seřazené podle obtížnosti. V tomto
případě se jedná o Valčík G dur Bedřicha Smetany.
Oproti Valčíku C dur od S. Majkapara42, který ve škole najdeme o několik stránek
dříve, je méně rytmický, ale podstatně melodičtější a lyričtější. Melodie „přechází“ takty a
vytváří dlouhou frázi. I po harmonické stránce je výrazně zajímavější. Smetana na rozdíl od
Majkapara nepoužívá pouze hlavní a dominantní tóninu, ale moduluje do zcela nových tónin.
Používá navíc také chromatickou stupnici a zmenšené akordy, čímž skladbu činí poutavější.
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Dětem se při studování této skladby otevře svět romantismu s jeho typickými prvky.
Navíc je Valčík také vlastně jedna z prvních „opravdových“ skladeb, které děti mohou zahrát
např. na večerních školních koncertech.
2.5.2.4 Tatranské štíty
Tatranské štíty O. Máchy jsou 4ruční, tedy pro žáka a učitele. Díky tomu zní opravdu
plnohodnotně a jsou vhodné na koncertní provedení v ZUŠ.
Skladba je přednesově velice vydařená. Už samotný název nastiňuje, že musí být
krásná, majestátní, velebná. Kdo byl někdy v Tatrách, dokáže si jejich charakter dobře
představit.44
Skladba je na instruktivní skladbu harmonicky velmi zajímavá. Mimo dětem málo
známý prvek paralelních kvart, které snad mají naznačovat stáří hor, nacházíme ve skladbě
mimotonální dominantu či modulaci z g moll do d moll. D moll je tóninou hlavní, skladba
v ní začíná i končí, avšak v předznamenání nenajdeme nic. Důvodem může být záměr volně
pohybující se melodie, která svobodně proplouvá tóninami, čímž opět připomíná svobodu a
nevázanost hor. Dokonce i v závěrečném motivu jakoby melodie nechtěla zakotvit v hlavní
tónině a stále utíkala jinam. Nota g2 jasně do tónického kvintakordu d moll nepatří a je tak
jakousi vzpomínkou na předchozí tóninu g moll.
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Při této příležitosti je možné seznámit žáky s dílem českého skladatele Vítězslava Nováka a pustit jim
jeho skladby inspirované rovněž Tatrami, např. symfonickou báseň V Tatrách.
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Podívejme se teď na úvodní a také hlavní motiv celé skladby. Jeho znění působí skoro
cizokrajně, protože je psané v d moll aiolské. Tradičnější by bylo, kdyby zněla namísto noty
c2 nota cis2. Motiv je rozepsaný do třech taktů a vytváří poměrně dlouhou frázi, která musí
znít jako celek. Děti se tak musí „přenést“ přes taktové čáry. Motiv musí znít široce, otevřeně
a zněle. Je vhodnější použít úhoz, který používal např. skladatel Leoš Janáček, totiž úhoz
„cimbálový“. Klasický měkký úhoz, kde se zaboříme do kláves, se sem zvukově nehodí. Nad
předepsaným decrescendem se zamysleme, dobře zní totiž i crescendo.
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2.5.2.5 Etuda
Etuda A. Nikolajeva má šest řádků a zabírá celou stranu. Děti tak mají dojem, že hrají
dlouhou skladbu. Je možné, že se právě její délky budou bát, a proto si ji nevyberou, i kdyby
se jim líbila. V tomto případě jim stačí ukázat, že skladba je ve formě ABA (kterou už znají) a
to v této skladbě konkrétně znamená, že poslední dva řádky se shodují (až na poslední dva
takty) s prvními dvěma. Tedy vlastně se stačí naučit řádky pouze čtyři.
Skladba je hybná, zvukově připomíná plížícího se člověka, který na nás za rohem
vybafne. Je potřeba ji hrát s vtipem, energií a očekáváním, kdy nastane ten okamžik, kdy se
máme leknout. Děti to zpravidla baví.
Na etudě si žáci procvičí plynulé překládání rukou, pokládání tónů do kláves při
„plížení“ a úderná staccata při „vybafnutí“.
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Ve střední části přijde změna. Lze použít o něco silnější dynamiku. Část B by měla znít
majestátněji, královsky a trochu jako fanfára. Tomuto znění napomáhá hodně levá ruka, která
ve většině případů hraje dudáckou kvintu.

48

2.5.3 Vybrané skladby z třetího dílu
Třetí díl publikace postrádá předmluvu autorek. Je zkrátka pokračováním předchozího
dílu. Objevuje se v něm už větší množství skladeb známých autorů a velkých osobností,
velice často klasicistních. Klasicismus obecně je pro děti přístupný. Nebývá těžký na přečtení,
je přehledný, harmonicky jednoduchý, silně melodický a hravý. Veselá hudba W. A. Mozarta
sedí menším dětem více než dramatické skladby romantismu. Podívejme se ale teď na
skladby méně známé, pro děti však velmi zajímavé.
2.5.3.1 Dotěrný komár
Skladba M. Dlouhého je rozepsána do pěti řádků a zabírá celou stranu. Je jednou z
oněch delších skladeb. Silně využívá zvukomalbu, neboť přesně vystihuje poletujícího
komára, zvíře, které není lidmi oblíbeno.
Let komára je zprvu vystižen příznačným intervalem – sekundou, čímž se dítě
nenápadně učí trylku. Poté komár létá nahoru a dolů v rozmezí kvinty, takže děti nepotřebují
překládat či podkládat prsty a více se mohou zaměřit pouze na zvuk. Létání nahoru a dolů by
mělo být zahráno svobodně, jemně a doslova bzučivě.
Levá ruka, až na pár taktů ke konci skladby, kde vypomáhá pravé v „letu“, představuje
komára, jak si sedá na různé předměty a někdy snad dokonce i bodá člověka. Levá tedy hraje
staccato ve čtvrťových hodnotách, které musí znít dotěrně, ostře a možná i bolestně.
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Skladba je atonální, což v tomto případě nikoho nepřekvapí. Zvyšuje to dojem
přelétavosti komára, jeho neustálého svobodného pohybu na jakékoliv místo a také jeho
negativitu.
2.5.3.2 Tajemná
Skladba s názvem Tajemná od M. Raichla je vlastně etuda. Jedná se o jakési rozklady,
cílem je rozezvučit klavír, naučit se „harfový“ zvuk, nebát se nechat prsty „vypustit“ nahoru.
Důležitá je vždy především první doba, i když noty na prvních dobách netvoří žádnou
zajímavou melodii. Skladba je jakýmsi atonálním blouděním v tajemném lese. Stále stejný
motiv se zvukově proměňuje podle toho, do jaké tóniny se posune.
Výsledný zvuk můžeme zařadit do období impresionismu. Jednotlivé tóny nejsou
důležité, důležitá je výsledná barva, kterou mohou děti podpořit vhodným pedálem.
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2.5.3.3 Valčík
Skladba F. Wożniaka je přenádherným valčíkem, který je sice zakotven v tónině a moll,
ale kromě modulací do jiných tónin ukazuje dětem krátce i atonalitu.
Během prvních dvou řádků se dostaneme pomocí sledu mimotonálních dominant z a
moll do A dur, což zní vítězně a na valčík, jak se patří, také slavnostně. Noty jsou přehledné, a
proto můžeme dětem tuto modulaci teoreticky vysvětlit, a naučit je i trochu harmonie.
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Děti by měly hrát valčík měkce a učit se při něm ještě krásnějšímu, plnějšímu a
barevnějšímu tónu. Výsledný zvuk působí romanticky. Skladba je jakýmsi nekonečným
vyprávěním pravé ruky, která musí tóny doslova tvořit.
Na závěr neopomeňme použití pedálu, jelikož tato skladba ho pro změkčení zvuku
opravdu potřebuje. Učme děti používat ho v různých polohách a čistit ho i během taktu.
2.5.3.4 Tři písně, Andante grazioso
Nová klavírní škola zařadila do svých stránek i skladby B. Bartóka. Mezi nimi jsou i Tři
písně, které dohromady tvoří pěkný celek, vhodný na školní koncert. Podívejme se na první
z nich s názvem Andante grazioso.
Z technického hlediska učí skladba Andante grazioso děti repetovaným tónům. Sice
jsou vždy jen dva za sebou, za to se musí ale pokaždé podařit, jinak je celý dojem ze skladby
pokažený. Uděláme-li to tak, jak je napsáno (důraz bude vždy jen na prvním z nich), není
důvod, aby se nám to nepodařilo. Druhý tón, zahraný už jen setrvačností, se pak zvukově
„zasune“ do prvního. Pokud to dětem i poté přesto nepůjde, zkontrolujme, zda dodržují přesně
rytmus. Důvodem neozývání se repetovaných tónů může být nechtěné zrychlování. Použijme
metronom a uvědomme si pravidelný rytmus.
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Pro budoucí účely je vhodnější hrát prstoklad na repetovaných tónech tak, jak je
na obrázku červeně zaznačeno. Použití jednoho prstu není tolik spolehlivé a v případě více
repetovaných tónů za sebou je dokonce silně nevhodné.
Ve skladbě se děti nesmí bát odvážit se. Skladba musí být nebojácná, směle zahraná a
energická. Je vhodné použít ostřejší úhoz, romantický měkký zvuk zde není na místě.
2.5.3.5 Maska
Přestože autor této skladby F. Couperin je známý stejně jako jeho skladba Maska,
zmiňme se zde krátce o ní. Je totiž velice krásná a dětmi oblíbená.
Vzhledem k době, kdy byla skladba napsána, neočekávejme nějaké netradiční
harmonické postupy. Skladba je zakotvena v h moll harmonické a zůstává v ní po celou dobu
svého trvání. Je typicky barokní, subtilnější skladbou, která pracuje s jedním motivem. Je
podobná jakémusi menšímu preludiu.
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Levá ruka hraje důležitou úlohu. Je tou, která mění vždy jako první harmonii, a tudíž jí
musíme věnovat náležitou pozornost. Ačkoliv má hrát staccato, je lepší tato staccata o něco
prodloužit na portamenta, aby je posluchač lépe vnímal. Pravá ruka si zatím hraje na slepičku.
„Zobe“ tóny v harmonické funkci, které jí předehrála levá ruka. Napsaná staccata by opravdu
měla znít krátce, ale ne příliš ostře.
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Celé skladbě sluší nižší dynamika, nepouštějme se proto do žádných hlasitých poloh.
2.5.4 Vybrané skladby ze čtvrtého dílu
Čtvrtý, poslední díl publikace je především sbírkou dobrých instruktivních skladeb, ze
které je možné jednotlivé kusy vybírat. Nepředpokládáme, že by s ním bylo zacházeno jako se
školou a postupovalo by se od první skladby k poslední. Je v ní sice obsaženo velké množství
rozličných skladeb od etud po přednesové skladby, přesto však je dobré obohacovat repertoár
žáka i o skladby z jiných škol či alb. Ve čtvrtém dílu Nové klavírní školy již silně převládají
skladby známých autorů všech období, např. J. S. Bacha, G. F. Händela, C. Czernyho, F.
Chopina, B. Smetany, R. Schumanna, B. Bartóka či P. Ebena. Skladby méně známých autorů,
které měly v předchozích dílech vysloveně instruktivní charakter, jsou ve čtvrtém díle
v menšině. Žák má tak za úkol zvládnout náročnější skladby na vyšší úrovni, učí se hrát
třívětou sonatinu, fugu či variace, a to všechno v přirozených tempech.
Rozbor skladeb velkých autorů, ač lehčích, není předmětem naší práce, podívejme se
proto pouze na tři vybrané skladby z oné menšiny instruktivních skladeb.
2.5.4.1 Ukolébavka
Skladba Z. Fibicha není skladbou koncertní, avšak skrývá v sobě několik dobrých
prvků. Na veřejné provozování je příliš jednoduchá jak technicky, tak invenčně.
Levá ruka hraje v celé skladbě ostinátní doprovod, který tvoří rozložený akord Es dur.
Netradičně je hrán shora dolů, což klade na pianistu větší technické nároky. Aby zněl rozklad
pěkně, je potřeba, abychom vždy směrem do hlubší polohy zvuk zeslabili, což je proti
zákonitostem klavíru jako takového. Nejsilněji by z rozkladu měla znít první nota, která je ale
zároveň notou nejvyšší a tudíž přirozeně nejslabší.
Pravá ruka vytváří melodii v terciích. Hra tercií je velice obtížná, jedná se o jeden
z nejtěžších intervalů na hru vůbec. Tóny jsou blízko u sebe, a tudíž zní tento interval sám o
sobě velmi hutně. Pianista musí více než kdekoliv jinde jednotlivé tóny od sebe odlišit a
zvýraznit ten melodický, v našem případě vrchní.
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Skladba je ryze romantická, klade důraz na krásu zvuku a musí znít široce, svobodně a
zvučně. Vzhledem k tomu, že je v pomalém tempu, veďme žáky k co nejkvalitnějšímu
přednesu.
2.5.4.2 Etuda
Krásná etuda I. Berkoviče může být při dobré interpretaci velice efektní. Je zasazena do
a moll harmonické a procvičuje zejména techniku zběhlosti prstů, avšak ne na způsob
nudných prstových cvičení.
Etudu je potřeba vnímat po čtyřtaktích, jinak se její dlouhé melodické linie rozpadnou.
Procvičujme ji sice zprvu v pomalém tempu, uvědomujme si jednotlivé tóny a vykreslujme
melodii v jednotlivých taktech. Čím rychleji ji však postupem času hrajeme, tím více se
musíme zaměřovat na celek.
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Etuda by měla být hrána v poměrně rychlém tempu, aby vždy dva takty byly vnímány
jako jeden dvoudobý takt. Výsledkem bude brilantní, působivá skladba, ve které budou žáci
využívat velkou část klaviatury. Je potřeba ji hrát rytmicky, vášnivě a nebát se širokého
klavírního zvuku.
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2.5.4.3 Etuda
Hned na začátku krásné Etudy I. Berkoviče je poznámka la melodia espressivo, které je
vhodné si všimnout.
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Na melodii je navíc upozorněno půlovými notami. Vrchní půlové melodické tóny jsou
tedy mnohem důležitější než ostatní osminové noty (v některých případech, např. v druhé
polovině druhého taktu, se jedná i o noty osminové, jsou však zapsány jako vrchní hlas
s nožičkami nahoru). Je dobré to tak hned od začátku vnímat a naučit se slyšet onu pravou
melodii skladby. Dokonce je vhodné ty noty, které jen doplňují harmonii, zcela vynechat a
zahrát si melodii samostatně. Úkol není extrémně těžký, jelikož melodie se vine v horních
polohách a je tedy sama o sobě dobře slyšitelná.
Mnohem těžším úkolem je pro žáka zahrát skladbu vyrovnaně. Jedná se vlastně o
rozložené akordy, které by měly znít jako zahrané na harfu. Nebudou-li vyrovnané a hrány
s lehkostí, skladba ztratí svůj efekt. Je potřeba je důkladně procvičit, ale ve výsledku se jimi
příliš nezabývat. Důležitá je melodie a to, aby zněla spojitě a také rytmicky. Nehrajme
skladbu příliš romanticky a rytmicky uvolněně. Etuda potřebuje tep a brilantnost.
Co se týče dynamiky, jsou zde dvě místa, na kterých je působivé zvuk ztišit a vytvořit
ozvěnu. Přímo se nám to nabízí a je škoda tento efekt nevyužít. Na obrázku je jedno z míst
vyznačeno.
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2.6 Europäische Klavierschule (Evropská klavírní škola)
2.6.1 Vybrané skladby z prvního dílu
Evropská klavírní škola Fritze Emontse byla napsána ve třech jazycích: v němčině,
angličtině a francouzštině. V dnešní době existuje již i česká verze. Škola má tři díly a
v Čechách je poměrně rozšířená, ačkoliv nepatří mezi nejlepší.
Největší slabinou publikace je její první díl. Skladby v něm totiž postrádají umělecké
ambice a jsou jen jakýmisi bezduchými cvičeními, která nikoho obzvláště neosloví. Jsou
opravdu psané tak, aby je zahrál každý, kdo zvládne číst noty. Nelze říci, že by některé nebyly
pěkné a že se dětem nebudou líbit, avšak umělecky nepřinášejí žádnou větší hodnotu. Těžko
budeme později po dětech chtít umělecký výraz, když s ním nezačneme už od prvního tónu.58
Další věcí ke zvážení jsou zvláště v prvním díle školy používané klastry. Výhodou
klastrů je, že se děti jednou nebudou bát „zvláštních“ zvuků, volného pohybu po klaviatuře a
zvyknou si rozezvučit klavír. Avšak zároveň si také přivyknou na nekonkrétní tón. Slyší jen
jakýsi hluk, ve kterém nelze sluchově odlišit jednotlivé tóny. Citlivost pro vnímání krásy
jednotlivých tónů se potom výrazně snižuje.
Školu je doporučeno používat jako doprovodný materiál. Je možné z ní vybrat některé
konkrétní skladby pro zpestření repertoáru, zvláště čtyřručního. Děti je budou pravděpodobně
rády hrát, protože jsou poměrně jednoduché a přehledné. Navíc ke škole existuje i CD, což je
jistě výhodou.
2.6.1.1 Dr. Faust`s Jux mit schwarzen Tasten
Tato skladbička je v počátečním vyučování hojně používaná mnohými pedagogy. Je
složena z refrénu a tří slok, obojí z většiny využívá černých kláves, tedy pentatonické
stupnice. Věnujme se především refrénu, neboť ten je pro žáky i učitele nejzajímavější.
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Slovo „Faust“, které máme v názvu, znamená v překladu „pěst“. Při hře refrénu totiž
dítě nepoužívá prsty (kromě závěrečných sedmi tónů), ale pěst. Použije ji jako jakýsi váleček,
který se „převalí“ přes černé klávesy. Strefit se na klávesy uvolněnou rukou, ještě navíc
v poměrně rychlém tempu, by bylo pro začátečníka a vlastně pro jakéhokoliv hráče velmi
obtížné. Tímto způsobem ale docílíme jak skvělého zvukového výsledku, brilantního a
efektního provedení, tak zároveň uvolněného zápěstí. Když není ruka a tedy i zápěstí a pěst
uvolněná, tóny nezazní vyrovnaně. Navíc použití pěsti je prvek, který je pro žáky zábavný a
ještě dlouho si ho budou pamatovat.
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2.6.1.2 Walzer in Moll
Walzer in Moll od R. Mohrse není umělecky nějak příliš cennou skladbou, avšak je
líbivý a harmonicky přehledný. Ve skladbě jsou použity pouze hlavní harmonické funkce –
tónika, subdominanta a durová dominanta. Díky tomu dokáže použité harmonii ve skladbě
porozumět i žák a skladbu tak lépe pochopit, případně dokonce i transponovat do jiné tóniny.
Navíc si zapamatuje, že tyto tři harmonické funkce jsou základem každé tonální skladby a
ostatní funkce už mají jen funkci obohacující.
Skladba je psaná v d moll harmonické, ačkoliv v předznamenání není žádné b.
Vzhledem k tomu, že skladba je tonální a dokonce po celou dobu setrvává v hlavní tónině, je
tento fakt pro dítě trochu matoucí. Dítě by se mělo s předznamenáními naučit pracovat. Je-li
posuvka napsaná přímo před konkrétní notou, je hra sice možná o něco lehčí, avšak jen
z počátku. Máme-li skladbu uchopit následně jako celek a pochopit její harmonickou
strukturu, mj. i pro případ hry zpaměti, je dobré předznamenání napsat. Posuvka „cis“, která
je do skladby „přidaná“, je to potom jasným ukazatelem, že skladba používá durovou
dominantu, tedy je v tónině d moll harmonické.
Melodii celé skladby hraje levá ruka, která při hře získává větší zručnost. Zní převážně
v malé oktávě, a tudíž plně a decentně. Její zvuk je možno připodobnit zvuku violoncella.
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2.6.2 Vybrané skladby z druhého dílu
V druhém dílu publikace je několik pěkných, použitelných skladeb. Škola seznamuje
žáky pomalu i s díly známých autorů, jako byl L. van Beethoven, R. Schumann či J. Ch. F.
Bach. Skladby jsou v dílu dosti nesourodé, takže opět není doporučováno postupovat
chronologicky od jedné ke druhé, spíše je lepší je použít jako obohacení repertoáru.
2.6.2.1 Menuet
Menuet je třířádková skladba Johanna Kriegera, která děti zanese do starších dob a
navodí klidnou, vznešenou, barokní atmosféru. Bylo by možné jej klidně využít jako taneční
hudbu do nějaké pohádky. Nezdobí jej totiž žádné velké množství ozdob ani osminových či
dokonce šestnáctinových hodnot. Až na pár zpestřujících výjimek je psán ve čtvrťových
hodnotách, což mu dává onu správnou galantnost a slavnostnost.
Menuet je napsán pro děti poměrně šikovně, protože vždy v první polovině řádku (tedy
v prvním čtyřtaktí) hraje jedna ruka čtvrťové doby a druhá drží dobu půlovou s tečkou. Dítě
se tak může pečlivě soustředit na „důležitější“ hlas.
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V druhé polovině řádku už má žák těžší úkol, jedná se už o lehkou dvouhlasou
polyfonii, kterou ale je možné za dobrého vedení učitele zvládnout.
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Menuet mj. pracuje také s tradičním barokním prvkem – sekvencí. Ukážeme-li žákovi,
o co se vlastně jedná, jak ji skladatel vytvořil, a pochopí-li dítě jejich krásu, je možné tento
prvek využít např. v improvizaci. Upozorňujme žáky na podobné prvky ve všech skladbách a
učme je je použít v praxi ve vlastní improvizační tvorbě. Ačkoliv dnes toto umění
improvizace žáci příliš neovládají, je to jedna z mála věcí, kterou jednou v budoucnosti po
absolvování ZUŠ využijí.
2.6.2.2 Arabesque
Pěkná, líbivá skladba s názvem Arabesque od F. Burgmüllera působí vesele, ačkoliv je
psaná v a moll harmonické. Harmonická stránka opět není složitá, avšak tentokrát už skladba
nezní tolik prvoplánově.
Část A vždy rytmičtější, část B je naopak lyričtější. V díle A drží vždy levá ruka rytmus
pomoci akordů ve staccatu a pravá vytváří melodie nebo spíše jakési zdobení akordů v levé.
Můžeme tóny v pravé ruce pojmout i jako rozepsané ozdoby a tedy jako nácvik hraní ozdob.
Tóny musí být lehké, hbité a energické, musí znít drobně a nesmíme při jejich hře tlačit do
kláves. Směřujme myšlenkově vždy k poslední notě, v našem případě tedy k notě osminové
ve staccatu.
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V části B si ruce částečně svoji úlohu prohodí. Levá ruka musí splnit stejný úkol jako
pravá v dílu A, což je pochopitelně těžší, ale o to krásnější při zdařilém provedení. Pravá ruka
ale nehraje po vzoru levé, vytváří si svou vlastní legatovou melodii jako protimelodii k levé,
což dává dílu B odlišný charakter.
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Arabesque je oblíbenou skladbou, která není ani příliš těžká, ani příliš jednoduchá.
Posiluje jak technickou zdatnost obou rukou, tak rytmické cítění dítěte a smysl pro změnu.
2.6.2.3 Trällerliedchen
Trällerliedchen je půvabná skladba od Roberta Schumanna z cyklu Album pro mládež,
který napsal pro své děti. Podle školy by se na ní měl žák naučit hru cantabile.
Skladba je v písňové formě ABA a je opravdu jakousi písní. Pravá ruka hraje
jednoduchou, zpěvnou melodii za doprovodu levé, která melodii doprovází v duodecimách.
Skladba by měla znít jemně a vzletně.
Zahrát pěkně levou ruku není lehký úkol. Především na levé totiž záleží, jestli nebude
skladba příliš zatěžkaná. Levá musí být hraná tak dokonale, aby pravou ruku, tedy melodii,
nebrzdila. Je žádoucí zvýraznit její melodické tóny, avšak tóny stále se opakující (na obrázku
se jedná o tón g1) musíme naopak potlačit.
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Velice důležitou roli na výsledném zvuku hraje také pedál. Ve škole nám doporučují
hrát ho takto:
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Veďme děti ale k názoru, že není možno do not pedál přesně zapsat, a že doporučené
výměny pedálu ve skladbě jsou vždycky jen orientační, a nakonec záleží na vlastním uvážení.
Pedál zaznačený v této skladbě není v zásadě špatně, ale rozhodně není tak jednoznačný.
Zvuk by v sobě neměl mít „díry“, ale stejně tak by neměl znít jako shluk několika k sobě
nepatřících tónů. Zjednodušeně napsáno, melodie by měla znít spojitě a zároveň čistě. Takové
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ovládání pedálu je skutečně umění a je potřeba jej cvičit už od počátků, neboť pedál může
skladbu hodně vylepšit, ale také hodně pokazit.
2.6.3 Vybrané skladby z třetího dílu
Třetí díl je z publikace asi nejhodnotnější. Je to především sbírka pěkných skladeb
z většiny známých skladatelů. Množství skladeb, které lze z tohoto dílu použít, je poměrně
velké.
2.6.3.1 Der spanische Gitarrenspieler
Der spanische Gitarrenspieer od M. Schoenmehla není ani tak skladba, jako spíše
cvičení na improvizaci. Je vcelku lehké a líbivé.
Jedná se o dvě jakési variace na sled čtyř kvintakordů a moll, G dur, F dur a E dur.
Pohybujeme se tedy v tónině a moll harmonické. Výhodou je absence černých kláves až na
gis (zvýšený sedmý stupeň) a tedy přehlednost na klaviatuře.
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Nejprve je tento sled kvintakordů v celých hodnotách za sebou dvakrát zahrán, aby si
žák dobře uvědomil, o které akordy se jedná, a také aby se vytvořilo osmitaktí. Pro obohacení
zvuku se mají hrát rozloženě – arpeggio. Následně jsou akordy obohaceny melodickou linkou,
která má ryze improvizační charakter.
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Po osmi taktech je melodie pozměněna při zachování stejného charakteru skladby. Zde
skladba oficiálně končí. Žák by měl po těchto dvou variacích již pochopit princip, na jakém je
melodie k akordům tvořena a sám vymýšlet další osmitaktí.
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Skladbu lze použít s úpravou i pro čtyřruční hru nebo pro komorní hru s flétnou,
houslemi a jinými melodickými nebo i akordickými nástroji. Měla být znít spontánně,
nekonečně a uvolněně.
2.6.3.2 Prélude
Prélude je krásná skladba francouzského skladatele a pianisty H. Bertiniho. Žák v ní má
jemně rozezvučit klavír a plynule překládat levou ruku přes pravou. Překládání rukou děti
většinou baví, takže ve spojení s krásným zvukem skladby se z jejich strany nemusíme obávat
nezájmu.
Melodické tóny, které hraje levá ruka nad pravou, zní jako zvonečky. Ruka při jejich
hraní musí být uvolněná především v zápěstí a jakoby se vznášet na klaviatuře. Větší pohyby
celé ruky v tomto případě za účelem uvolnění paže a docílení zvučného tónu jsou žádoucí.
Pro pocit volnosti a svobody je ale potřeba se skladbu co nejdříve naučit hrát zpaměti. Levá
ruka je totiž střídavě psaná v basovém a houslovém klíči, což není pro čtení zcela přehledné.
Pravá ruka hraje rozložené akordy. Nebojme se ale říci, že i přesto, že má zdánlivě jen
doprovodnou funkci, je důležitá. Vzhledem k tomu, že skladba nemá žádnou výraznou,
nosnou melodii, můžeme si dovolit věnovat „doprovodu“ větší pozornost. Jeho úkolem je
totiž skladbu zvukově a barevně obohatit. Bez něj by skladba ztratila svůj zásadní, trochu
zasněný charakter. Nepřikládat pravé ruce váhu by bylo chybou už jen proto, že skladba je
raně romantická, a doprovody, můžeme-li to tak nazvat, v tomto období byly vždy vlastně
dalšími melodiemi. Podívejme se na Chopinovy skladby a jeho rozložené akordy. Mají se hrát
melodicky s vyklenutím jejich fráze a ne jen jako harmonická kulisa, jak tomu je např. u F.
Liszta.
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2.6.3.3 Altes französisches Lied
Při poslechu této skladby by mělo každého vzdělaného hudebníka napadnout, že
autorem je Rus. Obrazotvorná, široká melodie připomínající obří rozlehlost této velké země je
typickým znakem ruských autorů a především autora této skladby P. I. Čajkovského. Altes
francösisches Lied nebo-li Stará francouzská píseň je známou skladbou z cyklu Album pro
děti a dnes se hraje v mnoha úpravách.
Skladba je v tónině g moll harmonické, a ačkoliv melodie není tragická, mollová tónina
na ni zanechává své stopy. Je přímo srdceryvná, výmluvná, všeříkající, má v sobě ukrytý žal i
naději. Při jejím poslechu se nám svírá srdce a „přejíždí mráz po zádech“. Ovšem abychom
toto všechno do skladby vložili, musíme vynaložit nemalé úsilí. „Odťukáme-li“ pouze
napsané noty bez jakýchkoliv emocí nebo s příliš malým emočním vkladem, nevzbudíme
v posluchači ani v sobě samém žádný z výše uvedených prožitků.
Na skladbě se žák učí typicky romantickému, měkkému tónu, který promlouvá. Melodie
musí znít jako nikde nezačínající a nikde nekončící, spojena v jedno velké legato, v jeden
velký melodický oblouk. Ostré hrany zde nejsou na místě. Musí se krásně vinout a táhnout
jako med. To ovšem neznamená, že pomineme jakýkoliv puls!
Dalším prvkem, kterým bychom se měli ve skladbě zabývat, je polyfonie. Mimo
vrchního hlasu, který hraje v celé skladbě pravá ruka, si musíme všímat i basové linie, která
má funkci spojovací, a středního hlasu, který často s vrchním hlasem vytváří dvojhlas v dobře
znějících sextách. Tento prvek mimochodem dokladem tvrzení, že polyfonie se nevyskytuje
jenom v barokní hudbě, jak si mnozí myslí. Naopak – nalezneme ji prakticky ve všech
kvalitních skladbách, avšak pochopitelně v různé míře.
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2.6.3.4 Waltz
Waltz F. Chopina je jednou z větších, delších a náročnějších skladeb třetího, posledního
dílu publikace a najdeme ho až v druhé polovině sešitu. F. Chopin psal valčíky během celého
svého života a napsal jich celkem 16. Jsou ale především určeny pro koncertní hraní, nejsou
tedy typickými vídeňskými valčíky a nedrží se žádné konkrétní formy.
Waltz, tedy česky valčík, který najdeme v Evropské klavírní škole je v tónině a moll a, i
když je ve škole jednou z delších skladeb, jak už bylo výše uvedeno, je jedním z Chopinových
kratších valčíků. Má charakter vzpomínky, můžeme si představit, že vykresluje cosi krásného
z dávné minulosti, co už ale bohužel není a nebude. Slovo bohužel je zde velice důležité,
protože ona neodvratnost tvrdé skutečnosti je cítit ve všech Chopinových dílech. V tomto
okamžiku by bylo vhodné žákovi vysvětlit, proč tomu tak je, tzn. přiblížit mu Chopinovy
životní osudy. Narážíme zde tak mj. na velice důležité téma, které nabývá na vážnosti přesně
v době, kdy žák začíná hrát skladby nikoliv pouze instruktivní. Žák by totiž měl skladby
nikoliv přehrávat, ale interpretovat. Tomuto tématu se velice pečlivě věnuje český klavírní
pedagog, pianista, hudební spisovatel a vedoucí této diplomové práce Vít Gregor ve své knize
Klavír – černobílé tajemství interpretace.72 V knize uvádí: „Vycházím vlastně z toho, co
v notovém zápisu reálně není, avšak co je zároveň nutné k přesvědčivé interpretaci díla,
jinými slovy – k pochopení a následné zvukové realizaci skladatelových idejí.“73 Žák by měl
tedy poznat život a dílo F. Chopina alespoň tak, aby mohl pochopit obsah, který byl do
Valčíku a moll vložen. Jenom tak vyzní správně a také nejlépe.
Valčík je tvořen zpěvnou melodií a typickým valčíkovým doprovodem: basem a dvěma
přiznávkami. Přiznávky by měly jen dobarvit zvuk, dbejme tedy na to, aby je žák příliš
nezvýrazňoval.
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Melodie je charakterově proměnlivá, jakmile se v ní objeví i sebemenší náznak naděje,
je dobré ji posluchači ukázat. Má ve směs klidný charakter a to i v okamžiku, když přejde do
pásma osminových hodnot či je ozdobena trylkem. Ani jedno by nemělo vyznít uspěchaně,
spíše naopak. Posluchač musí cítit, že má hráč dost času a není pod časovým tlakem. Každý
tón je důležitý a má své nenahraditelné místo. Zároveň se nám ale nesmí stát, že se skladba
rytmicky uvolní a naruší se její puls. I když tento valčík je určen pro koncertní provedení, jak
už jsme se výše zmínili, přesto je to tanec, ve kterém hraje rytmus jednu z hlavních rolí.

V neposlední řadě zmiňme také dynamiku, která by měla být v celé skladbě spíše nižší.
V některých částech se můžeme odvážit a zvuk zesílit do zvučného mezzoforte, ale většinou
bychom se měli pohybovat spíše v různých stupních piana. Velice krásné bývá zahrát úplný
konec skladby v pianissimu, zní to pak jako jakési shrnutí vzpomínek do jedné věty.

2.7 John Thompson`s Easiest Piano Course
Školu John Thompson`s Easiest Piano Course napsal americký klavírista, skladatel a
pedagog John Sylvanus Thompson. Proslul nejvíce jako pedagog, vyučováním dětí se zabýval
dlouhá léta. Byl ředitelem konzervatoře ve Filadelfii, Indianapolis a Kansas City. Své
dlouholeté pedagogické zkušenosti shrnul v několika publikacích: Modern Course for the
Piano, Teaching Little Fingers to Play a Easiest Piano Course, kterou se budeme zabývat
v této práci.
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Easiest Piano Course je jakýmsi průvodcem žákovi, který vidí klavír poprvé. Na
samotném začátku sešitu nás seznamuje s klaviaturou, bílými a černými klávesami a jejich
jmény. Začíná klávesou „a“, čímž správně upozorňuje na fakt, že jména kláves jdou po sobě
stejně jako abeceda. Počítáme-li klávesy od tónu „c“, dětem tato skutečnosti většinou nedojde.
Každý tón je v knize vyobrazen dětskou postavičkou. Dále děti učí najít na klaviatuře tón „c“
a získat základní přehled o notové osově, taktu, houslovém a basovém klíči. Přehled je velice
stručný, přehledný, barevný a zkrátka dětem přístupný. Děti od začátku vidí oba klíče, berou
je jako samozřejmost a vidí mezi nimi i spojitost.
První dvě cvičení používají notu c1 celou, jednou v pravé ruce v houslovém klíči a
jednou v levé ruce v basovém klíči. Obě cvičení jsou vedle sebe, takže je krásně vidět, že
v obou klíčích leží tón na pomocné lince. Jednou je to pod osnovou, jednou nad osnovou.
Skladby mají po čtyřech taktech, což dětem pomalu vštěpuje, že čtyřtaktí je základní
formotvornou jednotkou. Na stránkách najdeme i harmonicky zajímavý doprovod učitele pro
zpestření harmonie, takže žák od začátku slyší hudbu bohatší, než jakou je sám schopen
zahrát, a také obrázek klaviatury s návodem, kde najít nový tón.
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Otočíme-li další stránky, dítě se rychle naučí i notu půlovou a čtvrťovou a postupně
rozšíří rozsah hraných tónů na pětiprstovou polohu, kdy oba palce leží na tónu c1. Skladby

75

THOMPSON, John. John Thompson`s Easiest Piano Course: Let`s Play. KY, USA: The Willis Music
Company, 1995, s. 8.
76
THOMPSON, John. John Thompson`s Easiest Piano Course: Let`s Play. KY, USA: The Willis Music
Company, 1995, s. 9.

52

jsou doplněny vtipnými názvy a barevnými obrázky. Škola obsahuje také několik stránek
k procvičení teorie, které ovšem dítě, chodící v ZUŠ na hudební nauku, většinou nepoužije.
Škola poskytuje dobrý vhled do notového zápisu, dítě v ní postupuje přiměřeným
tempem a poměrně zajímavě. Grafická stránka školy je pro děti přitažlivá, noty i obrázky jsou
velké, ačkoliv po umělecké stránce nejsou obrázky příliš hodnotné. Celkově je škola schůdná
i pro méně nadané děti, je v ní vše dobře vysvětleno a znázorněno (bohužel ale anglicky),
takže by čistě teoreticky zvládlo průměrné dítě projít ji i bez učitele. To ale jen za
předpokladu, že pomineme to nejdůležitější a nejtěžší na klavírní hře – učení se správnému
úhozu a hraní hudby (ne jen not). O úhozu a uměleckém vyjádření škola nepojednává,
nechává zde volnost a záleží tedy čistě na pedagogickém vedení.
Ačkoliv je škola na začátek poměrně vhodná, přece jen má i své stinné stránky a nebylo
by dobré vycházet pouze z ní. Škola je psaná v angličtině, což by samo o sobě nemuselo být
problémem. Problémem je ale už skutečnost, že používá americké písně, které české děti
neznají.77 Hodiny klavíru je tedy nutné obohatit i o české lidové písně a dokonce na nich i
začít, jak se již zmiňujeme u výše uvedených škol. Teprve potom je možné přejít na tuto
školu. A jak už název napovídá, škola je opravdu „snadná“, a to bohužel i po umělecké
stránce. Skladbičky jsou pěkné, líbivé, ale příliš nepřipravují dítě pro klasický repertoár, je
v nich málo možností využití uměleckých citů a výrazových prostředků jako např. barvy. Je to
spíše hraní rytmických melodií, písní, ale ne skladeb. Zvládne to každý, ale ti šikovnější se
zbytečně „brzdí“ ve vývoji.
Pro přehledný začátek je škola výborným pomocníkem, avšak je třeba ji doplnit ještě i o
další repertoár a nesetrvávat u ní příliš dlouho. Pedagog musí dobře zvážit, zda používat
všechny čtyři sešity. Ve většině případů je po prvním sešitu vhodnější přejít na umělečtější
repertoár. Později je pak možno školu použít ke hře z listu.
2.7.1 Vybrané skladby z prvního dílu
2.7.1.1 Rag-Time Raggles
Malý rag-time na 16 taktů je oblíbenou dětskou skladbičkou. Objevuje se v polovině
prvního sešitu, kdy dítě už zná tónový prostor od a do e1, takže se harmonicky pohybuje jak
v durové tónině C dur, tak v mollové a moll, čímž je skladbička zajímavější. Dítě ještě nehraje
oběma rukama zároveň, melodie je mezi obě ruce střídavě rozložena.
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Výjimku tvoří děti, které chodí do anglických mateřských školek.
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Na rag-timu lze dětem dobře vysvětlit, jak se hudba proměňuje, jak dokáže měnit svoji
tvář a vyprávět příběh. Skladba začne vesele v durové tónině a uvede hlavní téma. Jako
analogii si můžeme vymyslet pro děti příběh: Panenka vejde do místnosti a s radostí pozdraví.
V tu chvíli přebírá téma levá ruka a hraje jej zrcadlově obráceně v mollové tónině. Panenka
zjistila, že v místnosti nikdo není, bojí se a zdraví potichu ještě jednou. Druhá polovina
skladby už pokračuje v durové tónině, kdy dochází ke gradaci a vyvrcholení v podobě
dlouhých celých not na tónice. Ze skříní vylézají schované postavičky, které chtěli panenku
překvapit. Nakonec vše dobře dopadne. Podobných příběhů lze vymyslet spoustu, ale je velmi
důležité dětem takové analogie ukazovat, aby lépe vyjádřily rozdíl mezi dur a moll, gradaci a
zakončení v tónině.
Doprovod učitele je psán v půlových hodnotách a rozbíjí trochu rytmus, který hraje dítě.
V dětském partu jsou např. synkopy, které učitel svým doprovodem nepodpoří. Skladba je tak
po rytmické stránce obtížnější, ale použijeme-li oporu o slovo, např. pa-nen-ka ve-šla, neměl
by to být pro dítě problém.

78

2.7.1.2 The Chimes
Skladbička na dva řádky s názvem „The Chimes“ neboli česky „Zvonky“ přináší nový
technický prvek – hru oběma rukama zároveň.
Zprvu je melodie klasicky rozložena střídavě mezi pravou a levou ruku, přičemž
melodie tvoří jakési dvě otázky a odpovědi. Dítěti tak nenápadně vštěpujeme jednu ze
základních hudebních forem – malou písňovou formu dvoudílnou AB. Rozebereme-li formu
skladby do úplného detailu, mohli bychom ji dokonce označit jako A1A2B1B2.79
V závěrečné třetí části skladby dítě poprvé hraje oběma rukama zároveň. Pravá ruka
využívá palce, levá čtvrtého prstu, což bohužel není úplně vhodná volba. (Čtvrtý prst je
nejhůře ovladatelný a obzvláště malé děti mají s jeho používáním většinou nemalé problémy.)
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Zaznívá nám kvarta opakující se čtyřikrát za sebou vždy po třech dobách. Opakováním
souzvuku čtyřikrát za sebou si dítě nový prvek lépe zapamatuje a upevní si jej. Jedná-li se o
menší průměrné dítě, většinou je rádo, že úkol zvládlo. Měnění tónů v souzvuku by bylo sice
zvukově zajímavější, ale pro začátek podstatně těžší. Nezapomeňme, že v tento moment by se
již nejednalo ani tak o „pouhý“ souzvuk, ale vlastně o dvě souběžně jdoucí melodie, tedy o
polyfonii. A pokud nechceme, aby žák pouze odehrával předepsané noty, musí obě dvě
melodie dokázat slyšet a vnímat. To je samozřejmě úkol mnohem těžší a s jeho zvládnutím
ještě budeme muset počkat na později.
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2.7.1.3 Old MacDonald
Nejoblíbenější skladba první dílu klavírní školy je známá píseň, kterou v Čechách
známe jako písničku Strýček Donald. Česká verze se obsahově shoduje s anglickou, a proto
k ní sedí i nakreslené obrázky.
Díky slovům, která se děti rychle naučí (Strýček Donald farmu měl, hyja hyja hou, a na
té farmě kachnu měl, hyja hyja hou. Káč, káč, káč, káč, káč, káč, všude samé káč, káč, káč.
Strýček Donald farmu měl, hyja hyja hou.), písnička není na hraní těžká. Děti ji hrají většinou
razantně a s patřičnou energií tak, jak má být. Opět se v ní vyskytuje souzvuk tónů, tentokrát
tří. Levá hraje sekundu, což je lehké pro hraní i k zapamatování. Na druhou stranu vytváří ale
sekunda jakýsi klastr, méně určitý a méně líbivý zvuk. Ke škodě je také opět ne příliš vhodná
volba prstů – předepsaný je třetí a čtvrtý. Lepší by bylo použít prsty druhý a třetí.
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2.7.1.4 Theme from „New World“ Symphony
Antonín Dvořák byl skladatelem světového formátu, a tudíž není divu, když se jeho
témata objevují v klavírních školách po celém světě. Zde autor použil a upravil téma jeho
druhé věty z Novosvětské symfonie. Téma je rozepsané do dvou řádků a opětovně nám skvěle
představuje malou písňovou formu dvoudílnou. Navíc má dítě příležitost, aby pod jeho
rukama zazněla přenádherná melodie, na které bude mít za úkol především dbát na krásný
klavírní tón.
Skladba není technicky náročná a je psaná pouze pro pravou ruku. Kromě několika
tečkovaných dob „nemá žák nic jiného na práci“. Samozřejmě máme na mysli pouze a jenom
technickou stránku věci. O to více se můžeme snažit jinde. Už i fakt, že skladba je jen pro
pravou ruku nám v mnohém napovídá. Ve většině skladeb má pravá ruka úlohu melodickou,
musí se naučit vyjádřit cit, jemnost a barevnost tónu. Proto bychom na tomto úkolu měli
pracovat od začátku a věnovat mu speciální pozornost. Veďme tedy dítě už od prvního
pohledu na skladbu k myšlence, že skladba skrývá tajemství, které musíme odkrýt. Když ji
hned na začátku odbudeme, už tajemství nikdy neobjevíme. Zahrajme tedy už první tón
s touhou ho najít – najít ten nejkrásnější způsob vyjádření jemnosti a vřelého citu, který motiv
v sobě ukrývá. Hledejme a nacházejme ten nejlepší tón a nespokojme se s průměrností.
Věřme, že dítě dokáže vložit do tónu mnohé, jen je potřeba mu tuto možnost ukázat.

81

Pedagogovi, který skladbu zná, by tento úkol jistě usnadnila znalost harmonického
doprovodu. Nabídněme ho tedy i žákovi a citlivě ho při hře doprovázejme. Doprovod zapsaný
ve škole by měl vzít spíše jako podklad a improvizačně ho obohatit dle svého uvážení. Na
škodu zcela jistě nebude ani poslech orchestrální nahrávky, která ukáže dítěti nesčetné
barevné možnosti.
2.7.1.5 Princess Waltz
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Závěrečnou skladbou školy je třířádkový waltz s melodií v levé ruce. Formálně ani
melodicky není příliš zajímavý, ale barevně poměrně ano. I když vypadá už jako větší
skladba, je lehký, což děti láká.
Mimo to, že žáci poznají třídobý tanec, který si s nimi můžeme na hodině pro větší
pochopení rytmu zatancovat, naučí se rozlišovat melodii od doprovodu. Melodii navíc, jak už
bylo zmíněno, hraje levá ruka, čímž se do dětí vštěpuje fakt, že ne vždy je důležitá jen pravá,
a že melodii dokáže stejně krásně vyjádřit i levá ruka v hlubší poloze. Tento prvek např. ve
většině starých klavírních škol chybí. Pravá ruka má zde netradičně zcela a pouze doprovodný
účel, netvoří žádnou výraznější melodii, jen harmonický podtext. Je zapotřebí ji hrát slabě a
naučit se slyšet melodii v levé. Toho můžeme dosáhnout kombinací různých cvičení; budeme
se snažit hrát levou výrazně silněji než pravou, můžeme si ji zkusit zahrát v dlouhých
hodnotách, zatímco pravá bude hrát staccato nebo si zahrajeme levou zcela zvlášť a
naposloucháme si její melodii tak dobře, až ji budeme umět zazpívat. Dobrou vizuální
pomůckou bývá i spojení melodických not legatovým obloučkem, přestože jsou noty
oddělené pomlkou. Pomlka má zde význam spíše ulehčujícího charakteru, rozhodně ne
výrazového. Je tedy vhodné noty obloučkem klidně spojit a třeba je nakonec i případně o něco
málo vždy prodloužit. Bude-li dítě melodii dobře vnímat a pochopí-li, co je ve skladbě
důležité, bude to tak hrát samo od sebe a přirozeně. Do skladby je také vhodné doplnit
dynamiku, záleží zde na vkusu učitele a žáka. Skladbu by mělo hrát dítě v hybnějším tempu,
jelikož si tím ulehčí práci; melodické tóny nebudou časově daleko od sebe, a spíše tak bude
lidské ucho vnímat jejich spojitost.
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2.7.2 Vybrané skladby z druhého dílu
Druhý díl obsahuje několik pěkných, oblíbených skladeb, ale je již potřeba mnohem
více vybírat. Některé jsou příliš lehké a málo rozvíjející, proto je nejlepší je doslova přeskočit.
Doporučuje se v této fázi začít školu kombinovat s jinou, např. s prvním dílem Nové klavírní
školy. Další díly publikace už je lepší používat jen okrajově.
2.7.2.1 Follow the Leader
Název skladby skvěle vystihuje i její charakter. Jedná se vlastně o jednoduchý
dvouřádkový kánon, kdy druhý hlas následuje první. Motiv je krátký, aby si jej dítě zvládlo
zapamatovat a v tónině C dur. Nezačínáme ale na c1, nýbrž na c2, čímž si žák procvičuje i
vyšší noty.
Je-li dítě chytré a přemýšlí nad skladbou dopředu, nebo má-li učitele, který mu
v případě potřeby napomůže, není nijak obtížné se skladbu naučit. Vzhledem k tomu, že levá
ruka vždy (až na závěrečné tři noty) opakuje přesně to, co hrála pravá, žákovi ve skutečnosti
stačí přečíst polovinu taktů, čímž se skladbu mnohem rychleji naučí. Je velice důležité učit
děti rychlému, promyšlenému a efektivnímu čtení not.
Kdyby byla skladbička klasickým kánonem, kdy pravá pokračuje dále během toho, co
se levá „opožděně“ přidává, jednalo by se o poměrně složitou záležitost. Zde ale pravá ruka
jakoby poslušně počká na levou a teprve v okamžiku, kdy levá zahraje a zopakuje motiv,
pokračuje. Najednou hrají ruce akorát v jednom okamžiku, který můžeme dítěti vysvětlit jako
netrpělivost pravé ruky. Jako kdyby už se nemohla dočkat a vpadla do hry o něco dříve, než
měla. S tímto pocitem se průběh skladby nebude zbytečně zastavovat. Hrozí totiž reálné
nebezpečí, že se dítě na každé taktové čáře trochu zastaví a hra nebude plynulá. K dobrému
ovládnutí skladby Follow the Leader patří bezpochyby také kvalitní sluchová představa,
kterou dítě musí mít, a kterou učitel podpoří dobrým předehráním. Další možností, jak docílit
přesné představy melodie je hra pouze jednou rukou, kdy melodii nepřerušuje žádná ruka
druhá.
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2.7.2.2 Lightly Row
Tato skladbička následuje hned za skladbou Follow the Leader a je asi druhou
nejhranější a dětmi nejoblíbenější skladbou, ačkoliv není zdaleka lehká a má tři poctivé řádky.
Je veselá, trochu taneční, psaná v F dur a hned první takt využívá tóny tónického kvintakordu,
čímž si děti ještě víc uvědomí zakotvení v tónině. Zároveň se naučí, že F dur má 1b; ve
skladbě ho bude hrát pravá i levá ruka. Pro lepší pochopení tónin je po zvládnutí skladby
možné transponovat např. první dva takty do jiné tóniny (první takt jsou tóny tónického
kvintakordu a druhý využívá b), zprvu to bude do C dur. Dítě zjistí, že b je v F dur opravdu
potřeba, v opačném případě zní melodie „jinak“. Zároveň ale veďme děti k tomu, že každá
tónina má jiný charakter, jinou barvu a je originální. Skladatel měl svůj důvod, proč napsal
skladbu právě v oné tónině. V jiné by nevyzněla tak dobře, a není proto vhodné skladby
transponovat. (Samozřejmě tento fakt platí spíše v jiných skladbách než právě v
instruktivních, ale je dobře ho dětem už odmalička vštěpovat a případně jim ho ukazovat i na
jiných, složitějších a barevně bohatších skladbách, než které samy hrají.) Poté, co zvládne dítě
transpozici do C dur, by mělo vyzkoušet transpozici i do jiné tóniny, např. G dur, D dur nebo
A dur, popř. i těžší s větším počtem černých kláves. Děti to zvládnou a s překvapením zjistí,
že černé klávesy jsou stejně hodnotné jako bílé!
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Skladba díky své délce může využívat i zajímavější formu, která by v podrobnějším
zápise vypadala takto: A1A2BA2. Díl B je nová vložená hudba, která skladbu zpestřuje a je
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zakončena opět dílem A2, čímž skladbu pěkně uzavírá a vytváří z ní jeden celek. Můžeme
dětem připomenout, že v každé skladbě se něco někdy opakuje (na tom je vlastně dokonce
hudba a hudební forma založená). Téměř žádná skladba tedy ve skutečnosti není tak dlouhá,
jak na první pohled vypadá.
Motiv je poměrně majestátní, lze jej hrát v silnější dynamice, je zapotřebí použít širší,
zvučný tón, zvláště v base v celých hodnotách. Basová linka je zde poměrně zajímavá a je
potřeba ji věnovat pozornost. Připodobněme ji kontrabasu nebo nějakému jinému hlubokému
nástroji, jak si důstojně vykračuje. Díl B snese slabší dynamiku, je podstatně jemnější a jeho
tóny by měly být plné, legatové a každopádně výrazně odlišné než v dílu A. Učme děti
kontrastu a změnám ve skladbách. Docílíme tak pestrosti a zajímavosti.
Ve skladbě Lightly Row jsou dvě místa, se kterými děti mívají občas trochu problémy.
Je zde ale poměrně jednoduché řešení. Místa se nacházejí v dílu B, kde ruce hrají současně.
Poprvé se jedná o pohyb protichůdný, podruhé o paralelní. Velmi napomáhá uvědomit si tuto
skutečnost, případně domalovat do not šipky ve směru pohybu. Stačí si potom zapamatovat
jen první notu a pokračovat podle šipek. Je to jedna z dalších pomůcek, jak učit děti rychlému
čtení not. Musíme si vždy uvědomit směr melodie a představit si noty jako korálky na
provázku, které se buďto vinou nahoru nebo sypou dolů jedna po druhé.

85

2.7.2.3 Mountain Climbing
První skladba využívající mollovou tóninu a bohatý zvuk má název Mountain Climbing,
nebo-li Horské lezení. Motiv se skládá z rozloženého tónického kvintakordu, který se ve
skladbě objevuje jak v c moll, tak v C dur, a žáci si tak skvěle uvědomí rozdíl. Rozložený
akord vybízí k širšímu zvuku, přičemž nám může pomoci i pedál.
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Dalším zajímavým prvkem ve skladbě je překládání rukou. Děti se učí odhadnout
správnou vzdálenost skoku a zahrát konečný tón tak, aby byl v klidu položen do kláves.
Nesmí být ze hry cítit nervozita a strach, že se ruka nestihne včas přesunout na správný tón.
K tomu nám pomůže pomalá hra a zvuková představa. Použijeme-li navíc pedál, spěch ještě
více ustoupí. Děti se na používání pedál většinou velmi těší a zde mají dobrou příležitost si
jeho používání vyzkoušet. 87

3 Závěry pro hudebně výchovnou praxi
Ačkoliv škol, které nás učí hře na klavír, je opravdu mnoho, těch dobrých je málo. Při
výběru je potřeba si položit otázku, co se přesně chceme naučit a kam chceme, aby nás
zvolená škola dovedla. Máme-li nižší nároky a jde-li nám jen o seznámení se s klaviaturou a
jakoukoliv líbivou hudbou, pak si nemusíme dávat s výběrem školy příliš velkou práci.
Postačí nám vlastně jakákoliv přehledná škola.
Pracujeme-li však jako učitelé na ZUŠ s nadanými žáky, náš úkol je mnohonásobně
náročnější a školu, popř. školy, se kterými bude žák pracovat, musíme pečlivě vybrat. Jak už
vyplývá ze samotného názvu školní instituce, jedná se o místo, kde se vyučuje umění. Umění
je vždy něco, k jehož tvoření je potřeba nejen mnoho talentu, ale také inteligence, snahy,
trpělivosti atd. Vytvořené umělecké dílo je výsledkem dlouhodobé, většinou dlouholeté práce,
a k jeho vytvoření je zapotřebí celé škály vlastností a dovedností; zvláště mluvíme-li o
hudebním umění. Je tedy zapotřebí zvolit takovou školu, která bude v žákovi všechny tyto
vlastnosti a dovednosti postupně rozvíjet, a takových je již velice málo.
Jako nejvhodnější škola pro učení se uměleckého výrazu bývá doporučována Klavírní
školička a následně Nová klavírní škola Z. Janžurové a M. Borové. Autorky kladou na děti
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poměrně velké umělecké nároky, na což v jiných školách v takové míře nenarazíme. Zároveň
je ale nutno si uvědomit, že tyto nároky opravdu nejsou pro všechny děti.
Kromě dalších výše zmiňovaných klavírní škol, které představují výběr těch nejlepších,
uveďme ještě např. Ruskou klavírní školu A. Nikolajeva, školu C. Grindea We make our own
music či americké školy Bastien Piano Books a Michael Aaron Piano Course. Zajímavý je
svým přístupem jistě i S. Suzuki se svojí sluchovou metodou.88 Tyto školy je možné mít při
výuce klavíru po ruce a vybírat z nich konkrétní vhodné skladby. Dítě tak má možnost hrát
rozmanitější repertoár, což je pro jeho hudební a klavírní růst jistě pozitivní.
Při výběru klavírní školy si tedy stanovme cíl, kterého chceme dosáhnout, pokusme se
odhadnout schopnosti žáka a dbejme na to, aby byla škola pokud možno v rodném jazyce,
byla přehledná, progresivní, pro žáka lákavá a pokud možno rozmanitá. Nespokojme se
s jednou školou, ale vzájemně je kombinujme. V neposlední řadě buďme živými učiteli.
V dnešní době existuje mnoho pedagogů, kteří „zaspali“ vývoj a stále vyučují žáky podle
staré, dovolme si napsat dokonce z většiny špatné metodiky, (tradice Viléma Kurze) a
vychovali tak řadu žáků, kteří by mohli dnes být na mnohem vyšší úrovni, než jsou. Je proto
potřeba sledovat vývoj v klavírní pedagogice, dozvídat se od zkušených pedagogů nové
výukové možnosti a nelpět na starých, nefunkčních metodách. Dobrý učitel se sám sebe stále
ptá, zda učí správně a neustále hledá nové cesty.
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