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Predhovor
Miesto umenia v edukácii, ale aj v živote človeka je nezastupiteľné.
Umenie ho formuje ako empatickú bytosť schopnú tešiť sa z krásy, ale aj
tvorivo myslieť. Podporuje a stimuluje jeho kreatívnosť v akejkoľvek, nielen
v umeleckej oblasti. Je preto škoda, že si tieto súvislosti uvedomujú väčšinou
iba samotní umelci, alebo učitelia umeleckých predmetov.
Som potešený, že je toto číslo časopisu Vedeckých štúdií
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku monotematicky
venované umeniu. Jednotlivé štúdie, v našom časopise, reagujú na hlavné
témy konferencie Ars et educatio III., ktorá sa konala koncom minulého roka
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Môžeme konštatovať, že niektoré štúdie reagujú na aktuálnu situáciu
vo vzdelávaní s dôrazom na regionálnu výchovu, iné sledujú problematiku
tvorivého prístupu v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné
a výtvarné umenie, alebo mapujú pedagogickú činnosť jubilujúcich osobností
hudobného a výtvarného umenia na Slovensku.
Verím, že v tomto čísle nášho časopisu nájdete podnetné témy na
zamyslenie, alebo tiež implementáciu podnetných myšlienok do vlastného
výskumu, alebo vyučovacieho procesu, so spoločným cieľom, vychovávať
tvorivých a citlivých mladých ľudí, pre ktorých je a bude umenie zdrojom
radosti a inšpirácie.
Pavol Rusko

Rusko, P.
Preface

Preface
The place of art both in education and human life is by no means
replaceable. The art forms a human being both as empathic creature capable
of enjoying the beauty and as creative thinker. The art also supports and
stimulate human creativity in any activity. It is a pity that only few artists and
art teachers are aware of those connections.
I am really glad to say that this very issue of Scientific Studies of the
Faculty of Education of the Catholic University in Ruzomberok is
exceptionally devoted to art. Separate studies in this magazine react to the
main topics of the conference Ars et educatio III, which took place in the end
of the last year at the Faculty of Education of the Catholic University in
Ruzomberok.
We could state that some studies react to the actual situation in
education with an accent to regional education, some other follow the topic of
creative approach in arts education giving prominence to musical art and fine
arts, or map the teaching activities of the personalities of music and fine arts
having jubilees.
I believe that in this issue you will find provocative topics for thinking
or for the provocative thoughts implementation to your own studies or to your
teaching with the common aim to educate creative and sensitive young
persons for whom the art is and will be the source of joy and inspiration.
Pavol Rusko

Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní
so zameraním na výtvarné umenie

Creative Approaches in Art Education Focusing
on the Fine Arts

Uhel, J.:
Zvukomaľba. Medzi obrazom a zvukom

Zvukomaľba. Medzi obrazom a zvukom
Word-Picture. Between Picture and Sound
Jaroslav Uhel
Abstrakt
Práca sa zaoberá možnosťou komunikovania prostredníctvom hudby
a maľby. Vo svojej podstate rieši syntézy hudobných a maliarskych
činností ako metódy. Túto komunikáciu chápe ako možnosť riešiť
syntézu hudobných a maliarskych činností formou metódy umeleckej
komunikácie (dopad a následok). Zameriava sa na zistenie výskytu
engramov v prácach výtvarne nadaných študentov v súčasných
podmienkach školského prostredia. Každé opakovanie diela (predlohy),
každý dotyk s ním, proces obsiahnutý v recepcii diela v priebehu
ktorého dielo vyrastá vo svojej celistvosti v inom vedomí, kde sa znovu
buduje zo svojich zložiek. Počúvanie hudby vyvoláva u človeka určité
psychické i somatické procesy. Hudbu vnímame a preciťujeme celým
svojím vnútrom a jednotlivé tóny v nás vyvolávajú určité nálady, pocity,
afekty, ako i zmeny správania. Melódia pôsobí na našu asociatívnu
pamäť tak, že tóny jej napomáhajú vybavovať si pamäťové záznamy
(engramy, pamäťová stopa podvedomého myslenia), v ktorých je
podobný zvuk už raz zachytený. Pokiaľ sa človek dostatočne uvoľní,
môže sa u neho dostaviť emócia spojená s engramom, ktorý práve
„vyplával“ na povrch.

Kľúčové slová: Edukačný proces. Vizuálna gramotnosť. Vizuálna komunikácia.
Elektronické médiá. Hudba a intermedialita. Multimediálna
tvorba. Nové média. Súčasné umenie.
Abstract
The work deals with ways to communicate through music and painting.
In essence it addresses the synthesis of music and painting activities as a
method. This communication is understood as the ability to deal with
the synthesis of music and painting activities as a method of artistic
communication (impact and effect). It aims to detect the occurrence of
engrams in the works of artistically gifted students in the current
conditions of the school environment. Each repetition of the work
(master), each contact with it, a process included in the reception of the
work piece during which it grows in its entirety in another
consciousness, where it re-builds itself of its components. Listening to
music induces in a man certain psychic and somatic processes. Music is
perceived and read by our entire interior and every single note raises a
number of moods, feelings, affectation, as well as behavioral changes in
us. Melody effects our associative memory so that the tones help recall
memory records (engrams, the memory footprint of subconscious
thinking), which is similar to the sound once captured. If a person is
adequately relaxed, emotion associated with engrams that just "sail" to
the surface may appear in him
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Keywords: Educational process. Visual literacy. Visual communication.
Electronic media. Music and intermediality and multimedia.
New media. Contemporary art.
Škola. Poznatky a špecifiká výtvarnej výchovy
Práca vychádza z teoreticko-praktických poznatkov a je postavená na
doterajšom osobnom poznaní, skúsenosti a realizácie prostriedkov súčasného
umenia v školskom systéme, s akcentom na jeho miesto a význam. Vzťah
výtvarného umenia a zvuku (hudby) som prezentoval pri niekoľkých
príležitostiach. Naposledy to bolo na medzinárodnej konferencii v Poľsku
(Zakopané 2016), kde som vo svojom vystúpení a následne v článku Sztuka
w systemie szkolnym. Miesto sztuki w szkole i znaczenie sztuky odprezentoval
svoju osobnú skúsenosť v práci so študentmi na Katedre výtvarnej kultúry
Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Navrhované a realizované
projekty zvukomaľby vo veľkej väčšine výstupov študentov mali
intermediálny charakter, pričom vzťah: obraz a zvuk bol kľúčovým! Výstupy
boli autentické, originálne, často s prelínaním rôznych médií a mnohé obaly
DVD mali aj svoj grafický dizajn, ktorého autorom boli študenti. Viaceré časti
tejto práce budú potvrdením tejto skúsenosti.
Aby bolo možné teoretické poznatky aplikovať priamo v edukačnej
praxi, nie je možné vzťah umenia a jeho pôsobenie v školskom systéme
vnímať bez úzkej spolupráce s pedagógmi i študentmi. Pôsobenie umenia
v školskom systéme, jeho miesto a význam je determinované širokým
spoločenským prostredím, ktoré vplýva na všetkých príslušníkov spoločnosti.
Vo svojej doterajšej praxi výtvarného pedagóga si kladiem niekoľko
otázok; v čom je základná úloha učiteľa pri rozvíjaní tvorivosti študentov, v čom
je jeho úloha na hodinách výtvarnej výchovy pri spoluúčasti vytvárania priestoru
pre vstup súčasného výtvarného umenia do edukačných procesov? Súčasná
výtvarná výchova vo svojich stanovených edukačných cieľoch reflektuje umenie
a kultúru, prostredníctvom multimediálnosti a intermediálnosťou procesov
súčasného umenia, tak následne vytvára veľmi dobré východiska pre výchovu
v oblasti práce s médiami. Komparácia hudby a výtvarného umenia má vplyv aj
na mimo umelecké skutočnosti, na životný štýl, či spoločnosť a výchovu. Ak
vychádzame v tejto práci z najkomplexnejšieho hodnotenia vzťahu hudby
a výtvarného umenia, ktoré rozsiahlym spôsobom reaguje na potreby
a požiadavky súčasnej spoločnosti, vrátane nových médií a elektronických v tom,
čo sa odzrkadľuje v potrebe inovovať obsah vzdelávania ale aj prehlbovať
a rozširovať odbornú kvalifikáciu pedagógov výtvarnej výchovy. Edukačné
procesy, práca školy, fungovanie školského systému v domácom i zahraničnom
kontexte, kde umenie v rozmere alternatívneho neformálneho vzdelávacieho
priestoru napomáha aktívne rozširovať obsah formálneho vzdelávania.
Súčasťou tejto práce sú výstupy praktických realizácií, analýzy
a rozbory jednotlivých aktivít tak, aby ich bolo možné projektovať do
realizácie vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je reagovať a upozorniť na
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rozvoj nových technológií a ich odraz v súčasnom výtvarnom umení
a následne v aplikovanej výtvarnej výchove. Škola prostredníctvom výtvarnej
výchovy v celom rozsahu reflektuje výtvarné umenie, preto je potrebné tieto
nové obsahy riešiť aj v rámci vzdelávania a prehlbovania odbornej
kvalifikácie pedagógov. Následne v takýchto edukačných procesoch je úloha
učiteľa značne problematická. Učiteľ premieňa a sprítomňuje existujúce
poznanie na podstatu, ktorú si osvojuje detská psychika, čo je vo viacerých
významoch komplikovaný proces.
Médiá. Vizuálne vnímanie, gramotnosť...
Vzťah výtvarného umenia a hudby, vzťahy medzi zvukom a obrazom
sú častým predmetom množstva výstav, kongresov, sympózií, štúdií aj
konferencií. Pochopiteľne - existujú rozsiahle práce umelcov aj teoretikov, pre
ktorých je dominantným tento vzťah. Absolútne prirodzené je spojenie hudby,
s výtvarným umením a opačne. Ich vzájomná existencia má korene v dlhej
kultúrnej histórii sveta. Faktom ostáva aj to, že tento vzťah je často
determinovaný rôznymi teóriami, ktoré hľadajú spoločné prvky, črty
a prieniky oboch umení. Pri akceptovaní všeobecnej diferenciácie sveta, ktorá
je stále výraznejšia z dôvodu silnejúcej globalizácie, je odmietanie
hermetickej, spoločenskej, morálnej, estetickej, kognitívnej, didaktickej
a komunikačnej funkcie umenia je najlepšou cestou ku strate osobnosti.
Existujú univerzálne pravidlá platné pre všetkých jedincov v podstate bez ich
diverzifikácie. Okrem týchto pravidiel sú všetky ľudské činnosti špecifické, sú
odrazom rôznorodosti ľudí. Výtvarný umelec sa v podstate nemôže vzdať
vizuálneho gesta, ale v tejto súvislosti ak je takéto gesto sprevádzané
„zvukovým procesom“... hudba a vizuál ako inovatívnosť novej tvorivej
možnosti. Hľadanie odpovedí na otázku do akej miery je nevyhnutné
komunikovať, kto určuje a má určiť hranice komunikácie prostredníctvom
obrazu a zvuku, prostredníctvom výtvarného umenia a hudby; a akými
metódami tieto zadefinovať, sa stáva čoraz naliehavejším. Je množstvo
možných definícií, tvrdení, hodnotení, charakteristík. Objavuje sa veľký počet
úvodov, štúdií a antológií o vizuálnej kultúre, ponúkajúcich nepreberné
množstvo rozličných koncepcií. Vizuálnu kultúru chápeme v širšom význame
so zameraním sa na metodologicky vymedzené edukačné procesy, ktoré
prinášajú intenzívnejšie vnímanie priestoru, formu a stavbu zvuku, čo zároveň
obohacuje aj vizuálne vnemy v plošných výtvarných prácach.
Vizualizácia, vizuálna gramotnosť zohráva v živote súčasníka
dôležitú úlohu. Zmyslové orgány - zrak a sluch, ich senzibilita aj racionalita
v jednom navzájom sa doplňujúcom vzťahu je potrebné rozvíjať. Práve vo
vzťahu výtvarného umenia a zvuku (hudby) sa dá docieliť originálna reflexia
videného – počutého, autentické vyjadrenie prostredníctvom emocionality. Je
tu nekonečný priestor pre experiment, pre originálne prístupy a pre prelínanie
najrôznejších médií. Ak máme na zreteli zmysel prepojenia súčasného umenia
a elektronických médií, vynára sa otázka, či je v kompetencii didaktických
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postupov naplniť stanovené ciele v rámci edukačných procesov. Vizuálna
kultúra, jej problematika je špecifikom predmetov výtvarná výchova, výchova
umením a umenie a kultúra, kde sa vyžaduje, aby pedagóg bol schopný
reagovať na požiadavky súčasnosti, aby on iniciatívne prehlboval záujem
a tvorivý prístup k vizuálnemu poznaniu a vizuálnej komunikácii.
Pojem vizuálne vnímanie nezahŕňa v sebe iba záujem o samotné
artefakty, ale je to aj zrakové priestorové vnímanie, sluchové, multimodálne –
priestorové, čo znamená súčasne: zrak a sluch. Videnie sa u človeka rozvíja
od najútlejšieho veku, od detstva až po vysoký vek, dá sa povedať, že
celoživotne. Tento proces stimuluje okrem fyziky aj fyziológia, prostredie
nevynímajúc. Nové médiá nevnímame iba ako nový prostriedok pre
vyjadrenie novej reality. Ani ako prostriedok výtvarného pedagóga pre
vytváranie nových kreativít. Nové médiá vnímame ako prepojenie všetkých
prostriedkov a znakov umeleckého procesu, ktoré smerujú ku jeho
kvalitatívnym premenám. Nové médiá vnímame ako komunikačnú schopnosť,
zabraňujúcu dezorientácii. Nové médiá vo vzťahu obrazu a zvuku prinášajú
originálnu komunikačnú potenciu. Vizuálne vnímanie teda nemá stanovené
u ľudí koniec svojho vývinu. Nemá záverečný bod. Svet je ešte stále príliš
komplikovaný a viacvrstvový. Človek prostredníctvom vizuálneho vnímania
spracováva množstvo informácií. Pričom používa porovnávanie, identifikáciu
a interpretáciu súčasne.
Elektronické médiá. Komunikácia, aplikácia a realizácia
Zásadným predpokladom aplikácie elektronických médií do tvorivého
procesu, ale aj do didaktiky výtvarnej výchovy je odmietnutie ich mechanického,
netvorivého využitia ako zmysluplného nástroja emócií a náhrady tvorivých
aktivít človeka. Technické prostriedky majú slúžiť na podporovanie
a rozširovanie zmyslovej štruktúry človeka, na jeho vzdelávanie, a na jeho
adaptabilitu na meniace sa prostredie. Pre výtvarnú výchovu majú elektronické
prostriedky význam v tom, že rozširujú jej obsah, a že s uplatnením tvorivých
postupov z oblasti umenia umožňujú učiteľovi aplikovať vo vizuálno-edukačných
projektoch zmeny cieľov a postupov. Akceptovaním komunikačného osvojovania
cieľovej transformácie systému výtvarnej výchovy sa potvrdzuje vedome
nasmerovaný proces k predpokladanému výsledku.
Nestačí zložité a problematické veci prerozprávať detským
jednoduchým jazykom. Zjednodušovanie vplýva na proces tvorby. Zmysel
s následným zámerom spočíva v demonštrovaní modelov vzdelávania
výtvarných pedagógov, cez médiá súčasného výtvarného umenia, cez tvorbu
výtvarných umelcov v kontexte možností komunikovania prostredníctvom
hudby a maľby. Zjednodušená edukačná predstava nerešpektuje princípy
učenia sa, spôsoby osvojovania si, ani množstvo neviditeľných vzťahov,
navyše nerešpektuje dynamiku súčasných médií. Nové média, elektronické
média a všeobecne nové digitálne technológie, získavajú veľký vplyv
v tvorivej umeleckej činnosti i v samotnej prezentácii umenia. Vo svojej
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podstate rieši syntézy hudobných a maliarskych činností ako metódy. Túto
komunikáciu chápeme ako možnosť riešiť syntézu hudobných a maliarskych
činností ako metódy umeleckej komunikácie (dopad a následok).
Výtvarná edukácia v digitálnej ére smeruje k nasledovným bodom:
 dôsledné zavádzanie počítačovej gramotnosti, upevňovanie počítačových
zručností
 zručností a schopností používať elektronické médiá v edukačných procesoch
 rozširovanie variácií elektronických médií o nové formy vo výtvarnej
výchove
 rešpektovanie vizuálnych médií a obohacovanie obsahu výtvarnej výchovy
 schopnosť hodnotiť a interpretovať syntetizované umelecké výstupy.
Výmena informácii, názorov, myšlienok aj stanovísk je medzi ľuďmi
zrejmá, prirodzená a podstatná. Všetci jednotlivci alebo skupiny sú vo svojom
živote odkázaní komunikovať. Komunikácia je základom spoločenského
styku ľudí a je každodennou súčasťou života každého človeka. Je nevyhnutná
na realizáciu jednotlivca či skupiny v každodennej interakcii so spoločnosťou.
Politológovia a ekonómovia uznávajú, že komunikácia je relevantným
predpokladom sociálneho poriadku. Umenie vstupuje do procesu komunikácie
s obrazovou, vizuálnou tvorbou, do procesu obrazového vnímania a používa
dostupné obrazové prostriedky vedúce k spoznávaniu okolitého sveta a ku
bezprostrednej komunikácii s okolím. Je v podstate samozrejmé, že vo
vizuálnom, mediálnom a elektronickom svete prichádzajúca inšpirácia
médiami a tvorivá práca s nimi prináša nové témy, nové obsahy, nové
podnety. Výtvarné umenie pracuje najčastejšie prostredníctvom neverbálnej
komunikácie. Princíp neverbálnej komunikácie je v tomto prípade zásadný,
napokon komunikáciu tvoria z jednej pätiny slová a štyri pätiny tvorí práve
neverbálna komunikácia. Reč umeleckého diela, jeho jazyk je umeleckým
modelom tohto sveta. V tomto význame plne zodpovedá obsahu umeleckého
diela, pretože nesie všetky zásadné informácie. Umelecký význam je
vytváraný umeleckým modelom. Jazyk umeleckého diela stvárňuje a formuje
univerzum v najvšeobecnejších kategóriách. V jazyku umenia sa neustále
uskutočňuje zápas medzi predstavou a možnosťou výberu. Jazyk umenia sa
môže stať základným obsahom diela a nemožno ho stotožňovať s tradičnou
formou. V skutočnom umeleckom diele sa všetko prijíma ako vytvorené ad
hoc. Vysielanie akýchkoľvek zmysluplných signálov bez prijímania spätnej
väzby nemá pre umenie žiadny zmysel! Nakoniec možno v súvislosti
s komunikáciou umením a s umením uviesť aj prístup z hľadiska vzťahov
umeleckých znakov a z hľadiska komunikačného procesu, kedy ide o funkciu
referenčnú či poznávaciu. Elektronické média spoločne s výtvarným umením
patria do oblasti vizuálnej kultúry.
Doterajšie procesy vo vývoji médií postupujú tak, že každá ich
predchádzajúca forma je obsiahnutá do nasledujúceho nového média, čím sa
aktualizuje v kontexte vývoja nových technológii. Preto sú elektronické médiá

16

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2017, č. 2

veľmi dôležitým komunikačným prostriedkom nielen v umení ale aj
v mnohých iných oblastiach, to znamená, že výtvarná výchova sa z toho
nevyníma. Komunikácia prostredníctvom a s podporou vizuálnej gramotnosti
sa realizuje v multimediálnom prostredí, ktoré je charakteristické pre súčasné
umenie. Takáto kultivácia vizuálnej gramotnosti je jednou zo špecifík
výtvarnej výchovy.
Vnímanie obrazu a zvuku. Vizuálne a grafické záznamy
V tejto časti našej práce sa zameriame na objasňovanie základnej
demonštrácie modelov vo vzťahoch medzi zvukmi a obrazom od základných
pojmov ku krátkemu prehľad poznatkov o vizuálnych problémoch na ceste
k zvukomaľbe, a to s cieľom hľadania odpovedí pri zosúlaďovaní rozdielnych
teoretických pozícií pre prácu s vizuálnom. Neuvažujeme o vizuálnych
procesoch ako o hybridnom pojme, ktorý sa usiluje popísať stav prepájania
výtvarných diel s hudbou, či ďalšími teóriami importovanými z iných
disciplín, (semiotika). Pokúsime sa načrtnúť možnosti, ktoré zahrňuje väčšinu
podstatných informácií, ktoré aj analyzujeme alebo hodnotíme, aby bolo
možné zmysluplne poukázať na súvislosti rôznych zistení o danom probléme.
Tým chceme prispieť k efektívnejšej motivácii smerom ku kultúre a umeniu
s využitím nových technológií, intermediálnych i multimediálnych
prostriedkov i nových didaktických postupov.
Veľmi dôležitý je v týchto procesoch význam hudby (zvuku). Jej
pochopenie a objaviteľské prístupy vo vzťahu k obrazu a naopak. Hudba sa
stáva predmetom experimentovania, zvukovej expresie a je to absolútna a
nedeliteľná forma pri konkretizovaní abstraktných charakterov reality. Farba
sa podieľa na rozvoji autonómneho zážitku pri tvorbe diela
muzikomaliarskym postupom, no zároveň pôsobí aj na percipienta diela.
Rytmus, harmónia a koncepcia maľby je odrazom kognitívnej stránky - jeho
schopnosti dokázať expresívne narábať s výtvarným prostriedkom samotného
tvorcu interpretačnej podoby diela - muzikomaliarskej formy, lebo každý je
osobnostne odlišný a tým je jeho interpretácia farebných plôch aj celej
kompozičnej skladby odlišná. Pri práci je nevyhnutné uplatniť postupnosť:
ladenie, naladenie a dominujúci názorný charakter obsiahnuť na prvý pohľad,
na prvé počutie. Ide o fyziognomickú polohu. Súhrn línií, farieb a za pomoci
nimi tlmočených tvarov je charakteristická vrstva (poloha) formovopredmetná. To znamená, že aby došlo k myšlienkovému výkladu
v doslovnom, alegorickom, analogickom a tropologickom umožňuje tento
proces noetická poloha.
Zvukomaľba, nielenže prepája zvuk a obraz ale otvára v edukačných
procesoch priestor pre experiment v medzi odborovom rozmere, podporuje
sebareflexiu v širších kontextoch, dáva priestor pre voľnú interpretáciu umenia
a v neposlednom rade má schopnosť pôsobiť sociálne. V týchto procesoch je
potrebné brať do úvahy aj problematiku vizuálneho vnímania z pohľadu
biologických dispozícií (neuro - fyziologická psychológia) a uvedomujeme si,
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že nielen pri adresátovi, ktorému je zvukomaľba určená, ale predovšetkým
u autorov, ktorí sa zvukomaľbou zaoberajú, je mimoriadne dôležitá výkonnosť,
koordinácia a spolupráca zrakových orgánov v oblasti ich akomodácie, motoriky,
vergencie a vizualizácie. Poruchy a rôznorodé nedostatky, deficity vedú
k vizuálnemu stresu. Uvedomením si práve takýchto komplikovaných a zažitých,
zdanlivo relatívne jednoduchých problémov, môžeme lepšie analyzovať
komunikačné vzorce a môžeme napomôcť aj tvorivému vývinu osobnosti.
Zaujímajú nás procesy a prezentácie, ktoré venujú pozornosť obrazu, pozornosť
zvuku, a ktoré využívajú teórie pochádzajúce z iných odborov humanitných
a prírodných vied. Pričom vnímame rozdiel v zobrazovaní hudby ako predmetu
zobrazenia prostredníctvom výtvarného umenia, a vizualizovaním hudby.
V použitých prostriedkoch, kompozíciách a v neposlednom rade v zmysle
takéhoto zobrazovania... Preto sa zameriavame na základnú demonštráciu
modelov (vzťah zvuku a obrazu), ich načrtnutie v edukačných súvislostiach
výtvarnej výchovy so súčasným výtvarným umením, novými médiami
a elektronickými médiami. Pre nás je v týchto súvislostiach najdôležitejšie, že
všetky z vyššie uvedených foriem a činností vnímania môžu byť vnímané ako
hodnoty, nápady, procesy a prístupy tvorivých ľudí, ktorých tvorba je nadčasová
a otvára dvere experimentu.
Osobitné postavenie v dejinách ľudskej kultúry má hudobné písmo.
Patrí do sústavy špeciálnych písiem. Možno ani nie tak často si uvedomujeme
dôsledky tohto epochálneho vzťahu v podobe objavu hudobného písma, ktoré
vzniklo pre potrebu zápisu hudobnej reči. V porovnaní so skutočnosťou, ale aj
s integritou reálne znejúcej hudby je grafický záznam nedostatočný a neúplný.
Jeho dominantným znakom je, že sa zameriava na zachytenie tónu a nie slova,
pričom podstatou takýchto zápisov obvykle nebýva iba adekvátna výška tónu,
spôsob a rýchlosť prednesu, ale aj jeho dĺžka znenia a intenzita. Hudobné
písmo malo, ako všetky doteraz známe a používané typy a druhy písma, svoj
vývoj, históriu aj grafický dizajn, svoju výtvarnú podobu. Napríklad starí
Gréci v snahe aplikovať inštrumentálnu notáciu používali jednotlivé písmená
archaickej abecedy, pričom poniektoré znaky používali v obrátenej polohe.
Predpokladá sa, že najstaršia známa notácia vznikla pravdepodobne v Argu.
Hypotéza hovorí, že niektoré symboly mali svoju podobu odvodenú od
používaných znakov fenickej abecedy. Písomný záznam nie je hudbou! Hoci
nesporne ide o podstatné a významovo nezameniteľné body, takáto sústava
nesprostredkúva hudbu priamo, ale slúži len na jej konzervovanie. Preto je
vynikajúce, ak zápis napríklad dynamických kvalít a odtieňov, ale i farby tónu
dosahuje svoje vývojové vrcholy.
Umelci majú schopnosť vnímať artefakty v obsahových kontextoch.
Spisovatelia, básnici, ktorí ako prví chceli zmeniť vizuálne vnímanie literatúry;
Marinetti, Baudelaire, Mallarmé, Apolinaire, Verlaine, a mnoho ďalších.
Dôležitým impulzom sa stala obrazová teória problém vzťahu jazyka a reality
L. Wittgensteina. Prostredníctvom experimentov s textom sa k tomuto dostal aj
výtvarný svet. Futuristi sa usilovali zotierať zaužívané hranice medzi textom
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a hudbou. Skupina Dada voviedla poéziu do priestoru tak, aby korešpondovala
s hudbou (simultánna poézia). Porekadlá, príslovia, zdrapy slov, poprekrúcaná
syntax, útržky viet, zvuky... to všetko bola živná pôda pre básnické skladby
Eluarda, Aragona, Bretona, Arpa. Maliar, sochár a básnik, Hans Arp písal svoje
básne absolútne nečitateľným rukopisom čím vznikali skomoleniny a slovné
dekonštrukcie. Arpova tvorba v duchu dadaizmu, spolu s Maxom Ernstom,
Kurtom Schwittersom a svojou manželkou Sophiou Täuberovou je v kontexte
umenia nesmierna. Je mnoho umelcov, ktorý sa venovali hudbe, žili hudbou:
Luigi Russol, Edgard Varès, John Cage, Harry Partch, Nam June Paik, Pauline
Oliveros, Takehis Kosugi, Nicolas Collins, Susan Philipsz, Christian Marclay,
Andres Bosshard, Milan Adamčiak, Dezider Tóth, Krzysztof Szymanowicz,
Andrej Rudavský, Alta Vášová...
Vznik zvukových kresieb, kresba zvukom a akustické záznamy
kresby prináležia Milanovi Grygarovi (1926), ktorý sa od roku 1965
intenzívne a programovo zaoberá vzťahom medzi kresbou a zvukom. Svoj
špecifický koncept rozvíja v rôznych veľmi rozdielnych vzťahoch. Tvorbu
Milana Grygara charakterizuje originálne vnímanie vzťahu obrazu, zvuku
a priestoru. Grygar v roku 1965 vystavil svoje akustické kresby, v ktorých
prepojil dielo s fenoménom zvuku, spoločne s ich magnetofónovou
nahrávkou. Pri kreslení používal netradičné prostriedky: kovové hrebene,
drevené nástroje, konáre, drievka, kovovú škatuľku, pliešky a rôzne iné
predmety. Neskôr (1966) predložil sériu kresieb založených na princípe
mechanicko - akustickom, pri ktorých všetky kresliarske nástroje boli
nahradené zvučiacimi mechanizmami. V jeho ďalších kresbách, ktoré nazval
pôdorysnými partitúrami, má kresba postavenú kompozičnú osnovu ako
projekciu rozprestretého zvuku. Grygar dosiahol prepojenie kresby, zvuku
a gesta v jednotnom čase. Všetky svoje kresby Milan Grygar koncipuje ako
samostatné partitúry postavené na rôznom princípe. Tieto sa neskôr stali
tvorivým podnetom pre ich realizáciu v hudobných štúdiách a koncertoch na
rôznych miestach sveta: v Stuttgarte, Kalifornii, Stockholme, Bruseli, ale aj
v Dortmunde. V Prahe boli pôdorysné partitúry, partitúry – vzorce
a architektonické partitúry, lineárne partitúry hudobne interpretované súborom
Agon Orchestra, Jiřím Stivínom a súborom MoEns. Ďalším podnetom
k interpretácii sa stali aj Grygarove zvukoplastické kresby, ktorými sa
zaoberal od roku 1972. Krátko nato ich nahradil novým systémom, ktorý
spočíval v tom, že vystriedal systém rytmizovaného štvorčekovaného rastra
princípom lineárnym v kresbách, ktoré boli rovnako akusticky interpretované.
V jeho tvorbe sa postupne zrovnoprávňuje vizuálny a hudobný prejav, napriek
tomu, že nejde o ich analógiu, ale o vzťah.
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Zvukomaľba ako umelecko-interaktívna komunikácia
Zvukomaľba sa zaoberá tvorivou možnosťou komunikovania
prostredníctvom hudby a maľby. Vo svojej podstate rieši syntézy hudobných
a maliarskych činností ako metódy. V prírode je prepojenie vizuálneho
a zvukového absolútne prirodzené a v podstate aj najčastejšie prepojenie.
Vidíme slnko aj tieň, blesk a počujeme hrmenie. Vidíme vtáctvo a počujeme,
vidíme dopadnúť list a nepočujeme ho... Napriek tomu sa obraz a zvuk
v prírode podporuje a vzájomne umocňuje. Sú v zhode. Umenie si však našlo
úplne inú cestu. Túto komunikáciu chápeme ako možnosť separácie a hľadanie
cesty dobra, ako ľudskej hodnoty a súčasne sa tak pokúsiť o elimináciu „zla“
v živote jedinca.
Hľadanie rovnováhy mezi obrazom a zvukom, to je cesta
zvukomaľby. Ne všetko, čo sa vizualizuje, je aj akusticky zaujímavé, a vôbec
nie všetko, čo vydáva zvuk, sa môže zaujímavo vizualizovať. Nie je to v tom,
žeby sa jedna zložka musela vzdať v prospech tej druhej. Ich vzťah povyšuje
dokonalá vyváženosť. Zvukomaľbu vnímame ako jedinečnú možnosť
komunikácie prostredníctvom hudby a maľby. Je to možnosť, ako riešiť
syntézu hudobných a maliarskych činností ako metódy umeleckej
komunikácie (dopad a následok). Počúvanie hudby vyvoláva u človeka určité
psychické i somatické procesy. Hudbu vnímame a preciťujeme celým svojím
vnútrom a jednotlivé tóny v nás vyvolávajú určité nálady, pocity, afekty, ako
i zmeny správania. Melódia pôsobí na našu asociatívnu pamäť tak, že tóny jej
napomáhajú vybavovať si pamäťové záznamy – engramy (engram: pamäťová
stopa podvedomého myslenia), v ktorých je podobný zvuk už raz zachytený.
Pokiaľ sa človek dostatočne uvoľní, môže sa u neho dostaviť emócia spojená
s engramom, ktorý práve „vyplával“ na povrch. Zvukomaliarske
(muzikomaliarske) realizácie sú interpretácie hudobných skladieb, počas
ktorých používame na vyjadrenie emocionálnych zážitkov prostriedky
maliarskych výtvarných techník. Maľovanie hudobných motívov je istou
formou interpretácie. Pri zvukomaľbe nie je účelom vytvárať terapeutické
prostredie, ani ho akcelerovať, nie je cestou ani záznam na úrovni hudobného
klipu, či reklamného spotu. A ak uvažujeme o hudobnom diele ako
o umeleckom diele, potom môžeme uvažovať o výtvarnej interpretácii
umeleckého diela - tentoraz umeleckého diela hudobného. Muzikomaliarske
interpretácie - či muzikomaľby sú konkrétnym, no vždy samostatným
stvárnením hudobnej časti, či fragmentu skladby, no aj celku hudobného –
z hľadiska kompozície - diela.
Význam presahov medzi obrazom a zvukom a ich miesto v škole
Výtvarné umenie vo vzťahu k spoločnosti, plní vzdelávaciu funkciu.
Z pohľadu zovšeobecnenej podoby vytvára umenie predpoklady pre tvorivosť
a prostredníctvom tvorivej determinácie, predstavuje jedinečný produkt, ktorý
vyrastá z originality jedinca. V prospech skvalitňovania osobnosti človeka, za
predpokladu plnohodnotnej komunikácie umelca s adresátom.
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Ak je vizuálna komunikácia obrazom a zvukom prostriedkom, ktorý
umožňuje odhaľovať a získavať nové a nepoznané, stáva sa významným
nástrojom umenia a výchovy pri formovaní človeka.
Tvorivá činnosť (zvukomaľba) poskytuje množstvo podnetov a vytvára
potenciál. Takýto priestor vnímame ako otvorený k súčasnému výtvarnému
umeniu, reagujúce na prudký rozvoj elektronických médií. Vzťahy obrazu
a zvuku sú schopné organickej komunikácie a súzvuku. Pri uplatnení digitálnych
technológií sa uplatňuje reakcia, ktorá môže obohatiť tvorivé postupy, ktoré sú
schopné priniesť audiovizuálne dáta. Dôležité je, že je možnosť rozvíjať klasické
výtvarné disciplíny a nové médiá. Metodológiu, edukačné postupy pri
zvukomaľbe možno zaradiť medzi interdisciplinárne pretože si neosvojuje
zjednodušené komparácie. Vo výtvarnej výchove je tento problém riešený
z hľadiska foriem a prostriedkov vizualizácie skutočnosti prostredníctvom vplyvu
elektronických médií na zmeny kvality a ovplyvňovania schopností rozširovania.
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Expresivita & výtvarná výchova
Expressivity & Art Education
Daniela Valachová
Abstrakt
Príspevok prezentuje teoretické pozadie problematiky expresivity a jej
uplatnenia v rámci výtvarnej edukácie.

Kľúčové slová: Expresivita. Výtvarná výchova. Edukácia.
Abstract
The paper presents the theoretical background of the issue
of expressivity and its application in the context of art education.

Keywords: Expressivity. Art education. Education.
Úvod: Ako vnímame pojem expresie
Expresia v najširšom slova zmysle znamená výraz, to znamená
konkrétne, materiálne alebo telesné, zmyslovo vnímateľné vyjadrenie
nejakého konkrétneho významu. Expresia má vo všetkých podobách dva
základné póly. Na jednej strane je to zmyslovo vnímateľná forma a na druhej
strane je význam, ktorý je v tejto zmyslovo vnímateľnej podobe vyjadrený.
Okrem toho expresia predstavuje proces, ktorý dáva vonkajšiu formu
rôznym vnútorným obsahom. Zároveň by sme mohli expresiu definovať ako
„špecifickú, citovo zafarbenú a viac alebo menej zámerne štruktúrovanú
reprezentáciu vnútorného sveta človeka“ (Slavík, 1997, s.104)1. V takto
definovanom chápaní pojmu ide o nachádzanie zodpovedajúceho vyjadrenia
pre vnútorné osobné vnímania človeka prostredníctvom výrazových
prostriedkov ako sú gestá, tvary, farby, rytmus, melódia a pod. Kľúčovými
aspektmi v tomto ponímaní expresie je pohyb z vnútra na von a akcent na
emocionálnu a citovú povahu obsahov.
V užšom slova zmysle poukazuje pojem expresia na oblasť
estetického a umeleckého prejavu. Taktiež slová ako umenie a umelecký
poukazujú na dôležitosť aspektu expresivity. Na jednej strane je expresivita
spojná s prirodzenosťou a bezprostrednosťou, má významný vzťah
k zmyslovosti, emóciám, inštinktom a na druhej strane je expresia súvzťažná
k artefaktu. Uvedené formy vnímania pojmu expresivita poukazujú na princíp
expresie a to vyjadrenie „niečoho v niečom“. To znamená, že expresia je
1

SLAVÍK, Jan, 1997 Od výrazu k dialogu ve výchově. 1997, 1. vydání originálu. Karolinum.
ISBN 80 718 443 73
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metaforická a tu je zároveň otázka týkajúca sa porozumenia tejto povahe
expresie. Ako vhodný teoretický rámec by sme mohli spomenúť teóriu
expresivity Nelsona Goodmana, ktorý túto teóriu sformuloval v knihe Jazyky
umění (2007)2. Podľa Goodmana existujú dva spôsoby, akými môžeme
reprezentovať skutočnosť, teda utvárať jej význam. O prvom spôsobe
reprezentácie by sme mohli hovoriť ako o „nálepke“ a o druhom spôsobe ako
o „vzorke“. Pri reprezentácia významu pomocou „nálepky“ hovoríme
o denotácii – niečo dostane význam tým, že je to označené pomocou slova
alebo obrázku. Podľa Goodmana dávame takto významy predovšetkým
veciam a udalostiam. V tomto prípade je smer referencie od označenia k veci.
Existuje však aj druhý spôsob, obrátenej referencie a hovoríme
o exemplifikácii. Tento spôsob spočíva v prevedení a je typický skôr pre
vlastnosti a stavy. Mohli by sme ešte doplniť Ricoeurove ponímanie,
v ktorom je odlíšený význam ako vnútorný zmysel expresívneho výrazu, od
významu poukazujúceho na tento vnútorný zmysel výrazu skutočnosti.
V uvedených súvislostiach sa budeme ďalej venovať problematike
interpretácii ako jednej zo základných foriem expresie.
Výtvarná interpretácia diela
Výtvarné dielo je interpretované inak než slovne, a to vizuálne. Medzi
vizuálnu interpretáciu diela patrí napríklad citácia diela alebo jeho časti, napr.
do iného diela. Medzi stratégie výtvarnej interpretácie patrí veľká škála
postupov: „...od alúzie, → citácie, invokácie, kamufláže, komentára,
persifláže, premaľby, až po recykláciu a reinterpretáciu, ktoré sú založené na
reflexii umenia umením, interpretácie výtvarného diela iným výtvarným
dielom.“ (Geržová et al., 1999, s. 291)3
Termínu výtvarná interpretácia je blízky termín apropriácia, čo
znamená privlastnenie si niečoho, často bez povolenia a redefinovanie jeho
originálneho kontextu.
Výtvarná interpretácia taktiež artikuluje nové chápanie originálu
umeleckého diela. Umelecké dielo už nie je len unikát – originálna tvorba
autora, ale ním môže byť privlastnené dielo, citácia diela, citácia časti diela,
citácia vlastného diela, reinterpretácia diela alebo recyklácia, rozklad diela.
(Geržová, 1999, s. 291 – 297)4 Ako ďalej Geržová uvádza, práce už
nerozlišujú medzi originálom, kópiou a plagiátorstvom.

2

GOODMAN, Nelson, 2007. Jazyky umění, nástin teorie smbolů. Praha Academina 2007,
ISBN 978-80-200-1519-8
3
GERŽOVÁ, J. et al., 1999. Slovník svetového a Slovenského výtvarného umenia druhej
polovice 20. storočia: Od abstraktného umenia k virtuálnej realite. Idey – pojmy – hnutia. Kruh
súčasného umenia Profil, 1999, ISBN 80-968283-0-4
4
GERŽOVÁ, J. et al., 1999. Slovník svetového a Slovenského výtvarného umenia druhej
polovice 20. storočia: Od abstraktného umenia k virtuálnej realite. Idey – pojmy – hnutia. Kruh
súčasného umenia Profil, 1999, ISBN 80-968283-0-4
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„Ďalším dôležitým spôsobom výkladu je taktiež spôsob podania
výtvarných diel v priestore, napr. inštalácie na výstavách, v stálych
expozíciách atď., kde je súčasťou začlenenie diela do priestoru, zorný uhol,
z ktorého sa na dielo pozeráme a hra svetla a tieňa.“ (Baleka, 1997, s. 150)5
Princíp interpretácie známeho diela je taktiež častou témou zadania na
výtvarnej výchove a súčasťou edukačných programoch v múzeách a galériách
v rámci tvorivých dielní, animácií, arteterapií v galérii a i.
Medzi slovenských autorov zaoberajúcimi sa aplikovaním práce
s výtvarným umeleckým dielom do vyučovacieho procesu patrí Gero (2004, s.
83)6, ktorý vypracoval tzv. „Algoritmus interpretácie“. Algoritmus odporúča
použiť pri komplexnej interpretácii diela umožňujúc tak odhaliť širšie
súvislosti diela. Predpokladáme, že tento algoritmus je vypracovaní na
základe Panofského metódy interpretácie, ktorá je posunutá do roviny v ktorej
môžeme využiť prácu s výtvarným dielom na hodine výtvarnej a estetickej
výchovy.
Výskum
Cieľom výskumu bolo sledovať možnosti interpretácie výtvarného
diela v rôznych vekových kategóriách.
Metóda
Ako výskumnú
výtvarného produktu.

metódu

sme

použili

interpretáciu a analýzu

Vzorka
Našou výskumnou vzorkou boli deti a žiaci materských a základných
škôl. Vzhľadom k šírke výskumnej vzorky rôzneho veku sme respondentov
rozdelili do skupín. V materskej škole sme mali skupinu 3 – 4 ročných 45
detí a skupinu 5-6 ročných 43 detí. Na základnej škole sme mali skupinu
žiakov vo veku 7 – 11 rokov, celkom 53 žiakov a skupinu 12 – 15 ročných 55
žiakov.
Celkovo sme mali k dispozícii výtvarné produkty od 196 detí
a žiakov. Výskum prebiehal v teréne v mesiacoch január – jún 2015.
Na interpretáciu sme si prostredníctvom zámerného výberu vybrali
dielo známeho slovenského umelca, Miroslava Cipára, Ovocie.
Proces interpretácie prebiehal podobne v každej vekovej skupine. Deti
a žiaci po krátkej motivácii a rozhovore mali možnosť vybrať si výtvarné

5

BALEKA, J., 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80200-0609-5
6
GERO, Š. (et al.) 2004. Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. B. Bystrica:
[1.vyd.], 2004. ISBN: 80 -8055-867-1
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inštrumenty podľa vlastného uváženia a taktiež formát, na ktorý sa budú
realizovať.
Interpretácia výsledkov výskumu
Aktivita u troj až šesť ročných detí prebiehala v materskej škole.
V jednej skupine bolo 10 až 15 detí, podľa reálneho stavu prítomných detí
v materskej škole. Aktivita prebiehala počas edukačných aktivít detí
v materskej škole a bola prispôsobené vzhľadom na vek a individuálne
osobitosti detí.
Veková skupina 3 – 4 ročných 45 detí
Deti tejto vekovej kategórie boli na prostredie materskej školy dobre
adaptované. Všeobecne je ich výtvarný prejav typický čmáranicami až
k prvotnému obrazu. Čmáranice sú typické krúživými pohybmi, líniami, ktoré
sa navzájom križujú. Prechod od štádia bezobsažnej čmáranice do štádia
prvotného obrazu teba chápať ako prechod od štádia senzo-motorického do
štádia symbolického označovania. Dieťa sa vyjadruje bez zábran, úprimne,
podáva svoj vlastný komentár, naivný, plný subjektívneho hodnotenia. Dieťa
zobrazuje len to, čo je podľa neho dôležité, uprednostňuje citovo blízke
a zaujímavé námety. Často svoj výtvor dopĺňa slovným komentárom, ktorého
obsah závisí od slovnej zásoby a stupňa rečového vývoja dieťaťa. Neskôr má
dostatok skúsenosti s čmáranicami, diagramami a kombináciami. Dospelý
v nich spoznáva detské kresby. Je to tzv. obrázkové štádium.
Prostredníctvom sprostredkovania diela boli deti viac angažované,
motivované k výtvarnej tvorbe. Počas interpretácie sme zaznamenali práve
takéto typy výtvarného stvárnenia detí. Na základe výskumu môžeme
konštatovať že výtvarné dielo vhodným spôsobom deti motivovalo
a podnietilo ich k výtvarnej tvorbe. 3 až 4 ročné deti k interpretácii
výtvarného diela pristupovali z hľadiska formálnej analýzy, ktorá vychádzala
z farebnej a tvarovej analýzy diela. Deti, rovnako ako autor Miroslav Cipár,
vystavali dielo zo základných jednoduchých tvarov. Môžeme konštatovať, že
sa jednalo o tvorivú hru tvarov a farieb. Samotný obsah diela nebol pre deti
podstatný.
Veková skupina 5-6 ročných 43 detí
Po piatom roku je evidentný prechod k dvojrozmernej kresbe.
Samostatne a spontánne kresliace dieťa sa postupne dostáva k zobrazovaniu
určitej situácie, deja. K situačnej kresbe sa dieťa dostáva na základe
kompozičných schopností. Do plošných útvarov vkladá ďalšie schémy, hlavne
ľudské postavy, a tak sa dostáva k vyjadreniu a znázorneniu deja. V rámci
výskumu sa nám objavili aj ďalšie znaky, ktoré očakávame skôr u starších
detí. V rámci výskumu sme neskúmali, či to spôsobila metóda, teda
interpretácia výtvarného diela, alebo to bol iný faktor. Výrazne sa objavuje
písmo vo výtvarnom prejave detí aj v materskej škole. U deti 5 – 6 ročných je
pri interpretácii zrejmá orientácia na obsah. Nejedná sa však o obsah
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vychádzajúci z diela autora, ale o obsah, ktorý vychádza zo spomienok,
zážitkov dieťaťa, a ktoré samotné dielo evokovalo.
Aktivita na základnej škole prebiehala v rámci hodín výtvarnej
výchovy a výchovy umením. Prvá hodina bola venovaná teoretickému
uvedeniu problematiky, zoznámenie sa s autorom a jeho tvorbou. Informácie
boli sprostredkované vždy vzhľadom na vek žiakov. Druhá hodina bola
venovaná samotnej výtvarnej interpretácii žiakov.
Veková skupina 7 – 11 rokov 53 žiakov
V siedmom roku sa v kresbe spresňujú proporcie zobrazovaného
objektu. V deviatich rokoch sa objavuje pokus o zachytenie pohybu pri
zobrazení ľudskej postavy. Vyskytujú sa väčšie rozdiely medzi kresbou
chlapcov a dievčat. Charakteristický je náznak chôdze, činnosti rúk. Deti sú
obmedzené charakterom fixovaných predstáv a skôr vypracovaných
grafických typov.
V rámci nášho výskumu sa schematizácia objavila už u mladších
žiakov. Žiaci v rámci výtvarnej interpretácie neboli schopní zobrazovať
voľnejšie a abstraktnejšie, ich výtvarný prejav sa zameral na zobrazenie
obsahu výtvarného diela.
Veková skupina 12 – 15 ročných 55 žiakov
Vo výtvarnej oblasti je evidentný vplyv racionálneho myslenia.
Dospievajúca mládež prostredníctvom výtvarnej tvorivosti pozoruje nielen
vonkajšie zmeny, ale pokúša sa preniknúť k podstate veci. Dokáže presne
vnímať plochu, priestor, čas. Predstavy strácajú prvky náhodnosti a dochádza
k diferenciácii jednotlivcov typu: umelecký, varovaný, mysliteľský. Vývin
predstáv smeruje k schematizmu, zachytáva konkrétnosť, smeruje takmer
k úplnej zhode s predmetom, v našom prípade s výtvarným dielom. V rámci
výskumu sme zaznamenali dva extrémy, jednak sa objavili zobrazenia, ktoré
sa vizuálne podobali skôr ikonkám v počítači či v mobile a druhý extrém,
kedy išlo o realistické zobrazenie v kontexte obsahu interpretovaného
výtvarného diela.
Závery výskumu
V rámci prezentovaného príspevku nebolo možné interpretovať
výskum v celej jeho šírke. Prezentovali sme len základné zistenia
a zaujímavosti v uvedených vekových skupinách respondentov. V rámci
uvedenej výskumnej sondy sme zistili, že výtvarná interpretácia je vhodnou
metódou v rôznych vekových kategóriách. Prináša nielen výtvarné efekty, ale
rozširuje aj poznanie detí a žiakov. Sprostredkováva im výtvarné umenie
a možnosti jeho prepojenia s aktuálnym svetom vôkol nás.
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Záver
Dieťa akoukoľvek výtvarnou činnosťou dáva okolitému svetu najavo,
čo prežíva, čo cíti, aké poznatky má osvojené v rámci poznania. Je prirodzené,
ak prijímateľ, pre koho je táto správa adresovaná úplne z prvotného pohľadu
nepochopí, čo sa dieťa čo sa mu dieťa snažilo ,,povedať,,. Práve vtedy je
potrebné podnietiť dieťa k bližšiemu predostretiu jeho tvorby - interpretáciou.
Interpretácia je akýmsi spojivom k presnejšiemu pochopeniu odkazu, čo sa
dieťa snažilo tvorbou ,,povedať“ a k jeho vlastnej expresii.
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Dialógy s materiálom – výtvarný materiál a technológia
vo výtvarnom umení a v edukácii
Dialogues with Material – Art Material and Technology
in the Fine Art and Education
Eva Hnatová
Abstrakt
Poznávanie výtvarných materiálov, výtvarných techník a technológií
môžeme vnímať ako dialóg s materiálmi a procesmi, ktorým ich v rámci
tvorby podrobujeme. Príspevok sa zamýšľa nad premenami podôb
a funkcie výtvarného materiálu a výtvarnej technológie vo výtvarnom
umení prezentuje jeden z možných prístupov v edukácii učiteľov
výtvarnej výchovy v rámci predmetu Výtvarná technológia 1.

Kľúčové slová: Výtvarné umenie. Výtvarná výchova. Výtvarný materiál.
Výtvarná technológia. Výtvarná technika.
Abstract
We can percieve learning about art materials, art techniques and
technologies as a dialogue with materials and processes which we put to
test within the creation. The contribution reflects the transformations of
appearance and function of art material and art technology in fine art
and it presents one of the possible approaches in education of art
teachers within the subject Art Technology 1.

Keywords: Fine Art. Art education. Art material. Art technology. Art technic.
Žijeme v hmotnom svete, každodenne sa dotýkajúc materiálov
najrôznejšieho druhu a podstaty. Vstupujeme s nimi do dialógu, potrebujeme
ich nevyhnutne pre svoju existenciu. Týkajú sa najrôznejších oblastí života,
našich telesných ale aj duchovných potrieb. Dialóg s nimi, poznávanie ich
podstaty, vlastností fyzikálnych, chemických, úžitkových, ale aj estetických je
pre náš život veľmi dôležité a má veľa podôb. Zmyslové vnímanie
a prežívanie skúsenosti z fyzického dotýkania sa je v súčasnosti čoraz viac
vytláčané rôznymi formami získavania informácií o nich (textových,
audiovizuálnych informácií), ktoré marginalizujú ich poznávanie v procese
spracovania. V čase kedy sa virtuálny priestor neustále rozpína, pomaly
vytláča z nášho života a hlavne zo života našich mestských panelákových detí
mnohé materiálové činnosti, také potrebné pre ich všestranný rozvoj, pre
pochopenie sveta v jeho súvislostiach a uvedomenie si seba samých ako jeho
neoddeliteľnej súčasti. Je preto potrebné aj umelo vytvárať situácie, ktoré sú
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príležitosťou na takéto dotyky. Výtvarné činnosti, výtvarná výchova, ktorej
trvalým zdrojom je výtvarné umenie, vo svojich najrôznorodejších podobách,
nám na to poskytuje rozľahlý priestor, najmä ak uvažujeme v intenciách
bohatosti, médií, prístupov a stratégií súčasného umenia. Samozrejme, aj tu
sa dnes stále viac presadzuje znalosť a vyjadrovanie v jazyku nových médií,
ovládanie digitálnych technológií. Napriek tomu sú práve výtvarné činnosti
vhodným priestorom aj pre prácu s materiálom. Spolu s Hanou Stehlíkovou
Babyrádovou si teda uvedomujeme, že: “Přímá zkušenost s fyzickým
kontaktováním hmoty je v oblasti výtvarného umění i umělecké výchovy
nezastupitelná, a to hned z několika důvodů: zbavuje nás nepřetržité
oddělenosti zobrazování a hmotné existence. Ontická zakořeněnost
v hmotném světě je nezbytná pro udržení psychické rovnováhy jedince.
Potřebujeme stále vnímat svou hmotnou existenci, abychom mohli nalézat své
místo v reálně existujícím světě. Výtvarné aktivity – ať už jde o činnosti
uměleckého, nebo umělecko-pedagogického zaměření – jsou prostředkem
uvědomování si existenciální zakotvenosti v hmotném světě.“(Babyrádová,
2015, s.145). Význam celostnej, všetkými zmyslami vnímanej a prežívanej
skúsenosti s materiálom vnímame v širšom kontexte ako prípravu jedinca na
umeleckú dráhu. Tvorivú činnosť v školskej praxi chápeme ako prostriedok
na výchovu tvorivých autentických, mysliacich a cítiacich bytostí v najširšom
zmysle slova.
V súčasnosti by sme asi ťažko našli materiál, ktorý by nebol vo
výtvarnom umení použitý. To vytvára aj pre výtvarnú výchovu príležitosť
pracovať s veľkou škálou materiálov a postupov. Dalo by sa povedať, že
výtvarným môže byť v tomto kontexte akýkoľvek existujúci materiál použitý
v umeleckom diele. V dejinách umenia sa prístupy, vnímanie a funkcia
materiálu v umeleckej tvorbe menili. Materiál je jedným z kľúčových
výtvarných vyjadrovacích prostriedkov. V historickej umeleckej tradícii naň
možno nazerať hlavne ako na substanciu umeleckého diela, ako na dôležitý
formotvorný prostriedok. Jeho používanie bolo podriadené jednotlivým
kultúram, kultom, slohom, štýlom, školám či dielňam. Ako substancia
umeleckého diela bol podriadený obsahu, často zamlčaný, utajený, tichý
nenápadný, plnil si svoju nosnú, spojovaciu, optickú ... estetickú funkciu buď
sám, alebo v systéme materiálov zostavených podľa určitých zásad s cieľom
tvoriť trváce dielo. Veľký dôraz sa kládol na povrchové a estetické vlastnosti
materiálu a jeho dokonalé umelecko-remeselné spracovanie. Jeho voľba bola
takmer vždy podriadená idei večnosti, ktorá našla svoje vyjadrenie
v preferovaní materiálov trvácich, často vzácnych drahých a ušľachtilých.
Technologické spracovanie a použitá technika mali túto trvácnosť ešte
znásobiť. Využívali sa spravidla ustálené, tradícii podliehajúce postupy podľa
overených receptúr, ktoré si jednotlivé dielne, školy niekedy prísne strážili.
Požívané materiály boli prírodného anorganického aj organického pôvodu.
Ako bolo už spomenuté, estetická stránka, krása a dokonalosť formy boli
dôležitými aspektmi umeleckého diela, a súviseli s ich funkciou,
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spracovávanými témami a námetmi. Využíval sa často dekoratívny
(ornamentálny) ale aj konštruktívny prístup v práci s materiálom.
V umení 20. storočia dochádza k zmene v prístupe k materiálu, ale aj
k technologickým postupom a technikám v zmysle výraznej konceptualizácie.
Koncepcia sa stáva nadradená percepcii. Materiál aj technologický proces sa
neraz stávajú ideou, znakom, symbolom – podieľajú sa tak na budovaní nielen
formy a výrazu diela ale na jeho obsahu. Možno ním kódovať ideu, koncepciu
výtvarného diela, ale aj sám materiál či proces sa môže stať jeho ideou.
Používajú sa všetky materiály, nevýtvarné ako výtvarné, pomocné ako
definitíve, ušľachtilé a lacné súčasne v často bizarných kombináciách, vzácne
na stvárnenie banálneho námetu, materiály netrvanlivé, mäkké, odpadové.
Častým je tematizovanie nestálosti, rozpadu, deštrukcie, vytrácania ako akt
spochybňovania tradičných hodnôt, aj použitím konkrétneho materiálu
a procesu („abject art“ – degradované umenie), čo možno interpretovať aj ako
stvárnenie témy Vanitas. Podobne častým je procesuálny prístup k použitému
materiálu, ktorý využíva a zviditeľňuje jeho premeny v čase. Na remeselnú
zručnosť a zvládnutie tradičných techník sa rezignuje, autori využívajú
experimentovanie s materiálom, využívajú často vlastné autorské techniky
a stratégie. K materiálu sa teda pristupuje skôr konceptuálne, alebo
expresívne, pričom nezanedbateľným je aj psychologický aspekt pohľadu na
materiál. Každý človek intuitívne inklinuje buď k materiálom určitých
vlastností, alebo ku nejakému konkrétnemu materiálu. S touto skutočnosťou
pracuje napríklad arteterapia, či už využitím v diagnostike, alebo v samotnej
terapii.
Nech sa rozhodneme pre ktorýkoľvek prístup k výtvarnému materiálu,
treba mať na zreteli obidva jeho aspekty (funkciu formotvorného prostriedku,
ale aj jeho funkciu znaku), ktoré nie je možné od seba oddeliť, je potrebné ich
vnímať komplexne a hlavne je potrebné si uvedomiť, že jeden aj druhý prístup
k materiálu si vyžaduje poznanie jeho možností, jeho vlastného jazyka, jeho
vlastnej „múdrosti“, ktorú nám pri pozornom načúvaní môže odovzdať. Ak
však k materiálu pristupujeme konceptuálne, je potrebné ho vnímať v oveľa
širšom, ako len technologickom rámci, vnímať ho v jeho a našich životných
situáciách, nedívať sa len na jeho povrchové kvality, estetiku, na jeho
fyzikálno-chemické vlastnosti, zloženie ale aj na princípy a procesy prítomné
pri jeho vzniku a existencii, na jeho používanie dnes, ale aj v kultúrnohistorických kontextoch. Nestačí sa len dívať ale aj uvidieť, dotýkať sa ho,
počúvať, cítiť, namáhať ho, odhaľovať jeho silu aj slabosti, jeho potenciál,
charakter, výraz, nachádzať jeho vlastnú obraznosť, metafory, ktoré nám
ponúka. Ak ho budeme citlivo vnímať aj v procese jeho premien, viesť s ním
dôverný dialóg, našepká nám množstvo interpretácií a obsahov v sebe
ukrytých. Z tohto uhlu pohľadu neexistuje zlý a dobrý materiál sám osebe,
posudzovať by sme ho mali vo vzťahu k zámeru, k cieľu, ktorý chceme
dosiahnuť, tomu musíme podriadiť aj spôsob jeho technologického
spracovania. Nie raz musíme v mene obsahu, ktorý chceme dielom
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komunikovať, cielene siahnuť po výraze, ktorý dosiahneme len použitím
„zlých“ materiálov a chýb v technologických postupoch ich spracovania
(môžeme si napríklad predstaviť, že za určitých okolností siahneme po
farebnom papieri, ktorý nie je svetlostály, no v inom prípade ho použiť
nemôžeme). „Učíme sa s výtvarným materiálom rátať pri koncipovaní diela,
dávame materiálu šancu, aby pri koncipovaní budúceho diela
spolurozhodoval o jeho podobe.“ (Tóth, 2005, s.13.) Na to, aby materiál
spolurozhodoval o podobe diela, musíme rozvíjať svoju citlivosť preň
v zmysle už vysloveného, naučiť sa v ňom myslieť. Tvorba je závislá aj na
priamej fyzickej materiálovej zručnosti, ktorú nemožno získať len
teoretickým poznaním, ale zas len v tvorivom procese s materiálom.
Aj keď cieľom študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov nie je príprava umelcov, ale výtvarných pedagógov,
poznanie problematiky materiálov, techník, technologických postupov patrí
k dôležitým obsahom v rámci všetkých médií s ktorými sa študent počas
štúdia oboznamuje. Okrem toho sme však do študijného programu Učiteľstvo
výtvarného umenia jednoodborové zaradili aj samostatný predmet Výtvarná
technológia 1, ktorý sa zaoberá technológiou tradičných médií. Cieľom
predmetu je:
 oboznámiť sa s problematikou technických zákonitostí vzniku
a podmienok existencie výtvarného diela ako hmotného kultúrneho
artefaktu a technologického systému;
 oboznámiť sa s rôznymi funkciami výtvarného materiálu v umeleckom
diele (výrazový prostriedok ale aj ako znak) a rôznymi prístupmi v práci
s materiálom;
 získať základné poznatky o vybraných technologických postupoch
a technikách v tradičných
médiách, manipuláciou s vybraným
materiálom si overiť jeho vlastnosti, spoznať jeho výtvarný potenciál
(nielen výrazový ale aj symbolický - významový) a rozvíjať elementárne
manuálne zručnosti práce s pracovnými nástrojmi a pomocnými
materiálmi pri základných materiálových činnostiach (strihanie, rezanie,
pílenie, spájanie, lepenie, natieranie...);
 nadobudnúť základnú praktickú skúsenosť s tradičnou historickou
maliarskou technikou (dosková tempera) a cez ňu pochopiť problematiku
obrazu ako trojrozmerného objektu, technologického systému materiálov
a väzieb (obrazové vrstvy a maliarska výstavba obrazu, zloženie
maliarskej hmoty) Obr.4,5;
 rozvíjať výtvarné myslenie a kreatívne schopnosti uplatniť pri inovácii
tradičného postupu a realizovaní vlastného výtvarného zámeru
(konfrontácia tradičného spôsobu výstavby obrazu so stratégiami v 20.
storočí - informel, ready made, procesuálnosť, arte povera, kombinovaná
maľba) Obr.1.
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Obr. 1:a/ Tradičná výstavba doskovej maľby – podkladové obrazové vrstvy
b/ Stopa času - inovovaný postup s tradičnými materiálmi používanými na
podkladové vrstvy doskovej maľby konfrontovaný s tradičnou prípravou
podkladu na doske – využitie chyby v technologickom postupe na dosiahnutie
výrazu deformovania a deštrukcie c/Informel – práca s povrchom, štruktúrou
– inovovaný postup s tradičnými materiálmi používanými na podkladové
vrstvy doskovej maľby.
Problematika výtvarného materiálu, techník a technológií je veľmi
široká. V každom médiu má svoje špecifiká a študent sa s nimi oboznamuje
hlavne v rámci predmetov, ktoré sa jednotlivými médiami zaoberajú. Predmet
Výtvarná technológia 1 formou praktických činností doplnených výkladom
chce sprostredkovať študentom hlavne filozofiu prístupu k materiálu,
poukázať na problematiku technológie v súvislostiach, upozorniť na podstatu
a princípy výtvarných technologických procesov, postupov, javov a ich
podobnosť s tými, ktoré sa uplatňujú v určitých modifikáciách v rôznych
médiách, ale aj v iných oblastiach života. Za univerzálne procesy možno
považovať princípy pridávania a uberania; vrstvenia a odvrstvovania;
deformácie, deštrukcie a konštrukcie; rastu a rozpadu, rozdeľovania
a spájania. S týmito sa stretneme pri práci s materiálom rovnako vo
výtvarnom umení, ako v príprave jedál, zhotovovaní odevov, v stavebníctve,
poľnohospodárstve... ale aj v prírode (geologické procesy, biologické
procesy...) a možno by sme našli podobnosť aj v spoločenskej sfére. Pochopiť
tieto súvislosti považujem za dôležitejšie, ako naučiť sa naspamäť jednotlivé
receptúry, ktoré sa dnes dajú získať z rôznych zdrojov. Vyskúšať si rôzne
prístupy práce s materiálom, zrealizovať prácu použitím tradičných
materiálov, tradičným postupom a technikou a na druhej strane
experimentovať s materiálom, využívať skôr expresívny a konceptuálny
prístup, považujem za rovnako dôležité. Do tretice by som chcela pozornosť
upriamiť aj na formu dialógu s materiálom v edukačnom procese, ktorá je
podmienená tým, že pripravujeme výtvarných pedagógov, ktorí raz budú tieto
obsahy sprostredkovávať deťom. Preferujem zážitkovú formu vyučovania ako
určitý model aj pre ich budúce pôsobenie v edukačnej praxi. Je samozrejmé že
samotná tvorba je zážitkom, ale koncepty úvodných akcií a udalostí
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k niektorým problémovým okruhom majú jednak potenciál vtiahnuť
účastníkov do tvorivého procesu (motivácia), ako aj uvedomiť si spätosť
východiskových životných situácií s ich možným symbolickým vyjadrením.
Obr. 2.

Obr. 2: Udalosť Hostina, východisková báza pre problematiku zloženia
maliarskej hmoty
Inokedy je východiskom pre udalosť situácia, ktorá je inšpirovaná dejinami
umenia. Obr. 3.

Obr. 3: Hliny a hlinky–Od Adama (Adam = Hádám = zem = prsť) – Rodná
hruda. Východisková udalosť inšpirovaná pravekým umením ako východisko
k problematike získavania a spracovania prírodných zemitých pigmentov ako
aj ku zloženiu maliarskej hmoty
Výsledky spontánnej manipulácie s materiálom a vzniknuté
materiálové stopy sú analyzované a na základe analýzy sú vyvodené
zákonitosti jednotlivých vzťahov medzi materiálmi a účinnosti použitých
postupov. Až potom nasleduje poučenie a usmernenie o overených
technologických postupoch a technikách, doplnených ukážkami z dejín
umenia. Tieto postupy si potom študenti overujú v realizácii praktického
zadania. V prípade zloženia maliarskej hmoty je to príprava vaječnej tempery
a maľba na dosku pripravenú tradičným postupom. Obr. 4.,5

Obr. 4: Interpretácia stredovekej doskovej maľby - doskové maľby vaječnou
temperou –dodržanie tradičnej výstavby obrazu, obrazových vrstiev, zloženia
farebnej hmoty a postupu pri lazúrnej výstavbe maľby
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Obr. 5: Interpretácia stredovekej doskovej maľby postup výstavby
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Priama skúsenosť s využitím princípu „dobrej praxe“
ako stratégia vo výtvarnej edukácii
Experience Based on „Good Practice“ as a Strategy in
Art Education
Lenka Kasáčová, Emília Rigová
Abstrakt
Charakter vysokoškolskej prípravy učiteľa výtvarného zamerania sa javí
ako prienik postupného nadobúdania skúseností v dvoch odlišných
oblastiach: na jednej strane je výtvarná prax študenta a na strane druhej
jeho sociálne kompetencie s vyústením do kompetencií pedagogických.
Z tohoto pohľadu vyplynula potreba obohatiť didaktickú prípravu
študentov na Katedre výtvarnej kultúry (KVK) o nové príležitosti
aktívnej praxe prepájajúcej obe oblasti. Príspevok načrtáva uchopenie
problematiky v rámci projektu Stratégie vo výtvarnej edukácii - tvorba
nových modelov a študijných materiálov pre študijne odbory, Projekt
č. 036UMB-4/2015.

Kľúčové slová: Skúsenosť. Dobrá prax. Výtvarná edukácia. Stratégia.
Workshop.
Abstract
The nature of undergraduate preparation of an art teacher appears to be
an intersection of gaining experience in two different fields: firstly it is
the art practice of the student himself and on the other hand his or her
social competencies resulting into teaching competencies. According to
this point of view there appeared a need to enrich didactic preparation of
students at the Department of Art Culture (KVK) with new chances to
acquire active training interconnecting both fields. The paper explains
how is the concept understood according to realization of the project
Strategies in art education - creation of new models and study materials
for study fields, Procect n. 036UMB-4/2015.

Keywords: Experience. Good practice. Art education. Strategy. Workshop.
Didaktická príprava učiteľa výtvarného zamerania sa javí ako prienik
postupného nadobúdania skúseností v dvoch odlišných oblastiach: na jednej
strane je výtvarná prax študenta a na strane druhej jeho sociálne kompetencie
s vyústením do kompetencií pedagogických:
 výtvarná prax – chápeme v kontexte celej šírky výtvarného umenia
(zahŕňajúc súčasné tendencie vo vizuálnom umení) je veľmi
komplikované presne definovať čo všetko by mal učiteľ výtvarných
predmetov vedieť, poznať, ovládať;
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sociálne a pedagogické zručnosti – zahŕňajú tak rétorická úroveň –
komunikačné schopnosti, ako aj schopnosť odlíšiť špecifiká
jednotlivých vzdelávacích skupín a prispôsobiť úroveň cieľov
edukačných celkov.
Z tohoto pohľadu vyplynula potreba obohatiť didaktickú prípravu študentov
na Katedre výtvarnej kultúry (KVK) o nové príležitosti aktívnej praxe
prepájajúcej obe oblasti: výtvarnú a pedagogickú.
Hlavným cieľom projektu Stratégie vo výtvarnej edukácii - tvorba
nových modelov a študijných materiálov pre študijne odbory, KEGA
riešeného na KVK od roku 2015 je skvalitniť a zefektívniť didaktickú
prípravu študentov programu Učiteľstvo výtvarného umenia a Predškolskej
a elementárnej pedagogiky v oblasti výtvarnej výchovy a praxe.
Za účelom dosiahnutia takto široko koncipovaného cieľa sme vytvorili
platformu pre priamu skúsenosť študentov v interakcii s rôznymi
vzdelávacími skupinami a naprieč rôznymi výtvarnými médiami a to
dostávame sa v praktickej rovine k organizovaniu rôznorodých akcií
edukačného aj neformálneho rázu s výtvarným obsahom a prepojením na
prax. Ide v zásade o vytváranie priestoru a podmienok pre zdieľanie
skúseností na princípe „dobrej praxe“ s vyústením do dokumentácie
použiteľných postupov, stratégií a techník v elektronickom prostredí:
1) doplnenie ponuky výberových predmetov – a to nie len pre študentov
učiteľstva výtvarného umenia a študentov učiteľstva výtvarného umenia
v kombinácii, ale aj študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky,
2) organizovania eventov, workshopov a výtvarných akcií nad rámec bežnej
výučby zameraných na sprostredkovanie priamej skúsenosti s výtvarným
médiom. Jedným z cieľov je interdisciplinárne prepojenie študentov
učiteľstva výtvarného umenia a iných učiteľských odborov. Workshopy sa
budú realizovať na viacerých úrovniach spolupráce:
a) workshop pod vedením vyučujúceho KVK, alebo externého lektora
b) workshop pod vedením študentov pre špecifickú cieľovú skupinu
(deti od predškolského veku až po dospelých)
3) virtuálne prostredie LMS Moodle – ako podpora reálnej skúsenosti vo
viacerých fázach realizácie:
a) koncepčná fáza, ktorú umožňuje čiastočne verejná diskusia
k plánovanej akcii, kde môžu študenti vyjednávať podmienky
realizácie ich aktivity,
b) prípravná fáza s presne zadefinovanými požiadavkami na
zverejňovanie, prípravu a priebeh aktivity
c) realizácia a dokumentácia aktivity - elektronické prostredie
umožňuje vytváranie databáz riešení naprieč ročníkmi a spoločné
vytvárame portfólia (výtvarných nápadov, námetov a postupy).
d) reflexia a porovnanie - na základe vopred daných kritérií má
študent reflektovať svoju skúsenosť a má možnosť porovnať ju
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s riešeniami iných. Dochádza tak k transferu skúseností medzi
študentami, vzájomnému ovplyvňovaniu a obohacovaniu.
4) propagáciou katedry a ponúkaných podujatí na sociálnych sieťach
Google+, Facebook, YouTube.
Výber realizovaných podujatí sprehľadňujeme za posledný rok činnosti od
októbra 2015 – október 2016:
Akcie nad rámec bežnej výučby
1. Otvorený ateliér 2015
termín konania: 14.12. 2015
Akcia Otvorený ateliér bola príležitosťou pre sprístupnenie diania na katedre
pre širšiu verejnosť, nesie sa v duchu prichádzajúcich sviatkov.
2. Workshop sieťotlače
termín konania: 24. - 26. 2. 2016
lektori: členovia Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov
Ing. Ľ. Bartoš, Ľ. Kobida, M. Binčík
Cieľom workshopu pod vedením externých lektorov bolo sprostredkovať
postupy v technike sieťotlače, účastníci mohli realizovať vlastnú sériu.
3. Hry s grafikou (v rámci Dňa otvorených dverí)
termín konania: 12. - 13. 2. 2016 9:00 - 14:00
Tvorivá dielňa Hry s grafikou bola určená študentom predškolskej
a elementárnej pedagogiky PF a zameraná na preskúmavanie možností
techniky výškotlače v rámci kooperatívnych hier vhodných od predškolského
veku detí.
4. Vizuálny dialóg - stretnutie CEU (Budapešť) a PF na pôde UMB
termín konania: 8. marec – 10. apríl 2016

Obr. 1: One minut staute – Memorial v koncepcii Emílii Rigovej a Nikoly
Ludlovej
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Z workshopu s medzinárodnou účasťou pod názvom Vizuálny dialóg
- hľadanie rómskej štruktúry - študenti dvoch univerzít pripravili podklady
k výstave k Medzinárodnému dňu Rómov, ktorý si každoročne pripomíname
8. apríla.
Výstava s názvom REMEBER, RETELL, RECLAIM sa konala vo
výstavných priestoroch CEU. Vernisáž otvorila jazzová speváčka a fotografka
Erika Lakatoš, ktorá pôsobí v New Yorku a Budapešti. Výstavu bolo možné
vidieť do 10. mája 2016 a podľa knihy návštev, mala u verejnosti veľmi
kladný ohlas.
5. Workshop: Výtvarné nadanie detí a čo s ním?
termín konania: 25. 4. 2016
lektori:dr Joannu Aksman, dr Jolantu Gabzdyl
Workshop v spolupráci s poľskými partnermi na pôde KVK PF UMB.
Školitelia z poľskej partnerskej inštitúcie predstavili svoju metodiku
a skúsenosti našim pedagógom a študentom. V pondelok 25.4. 2016 sa
uskutočnil workshop Výtvarné nadanie detí a čo s ním? v spolupráci
s partnermi z poľskej univerzity: dr Joannu Aksman a dr Jolantu Gabzdyl
z Krakovskej univerzity (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University).
Prezentovali výsledky svojich výskumov a postupy v rámci projektu Veda –
Umenie – Edukácia.
6. Detský plenér 2016
termín konania: 25. 4. 2016
Poslaním Detského plenéra je zmysluplné využitie voľného prázdninového
času. Na tvorivom dennom detskom tábore sa stretávali od 11. 07. 2016 do
22.07. 2016 deti vo veku od 5 do 10 rokov. Pre deti bol zabezpečený bohatý
tvorivý program. Cieľom bolo previesť deti tvorbou cez rôzne výtvarné
techniky. Program bol tematicky poprepájaný výtvarnými hrami podľa
možností počasia hlavne vonku. Príležitosť uplatniť svoje pedagogické
a tvorivé schopnosti využili študenti výtvarného odboru a predškolskej
a elementárnej pedagogiky.
Doplnenie ponuky výberových predmetov
Katedra výtvarnej kultúry ponúka možnosť realizovať výberový
predmet Účasť na workshope voliteľný predmet je priestorom realizácie
výtvarných aktivít nad rámec povinného a povinne-voliteľného štúdia.
Workshop je forma výmeny skúseností medzi skúseným (lektor) a (učiacimi
sa) účastníkmi. Študenti sa môžu zúčastniť na workshope realizovanom
katedrou, ale aj sami ponúknuť vlastný workshop.
Pre študentov je táto forma voliteľného predmetu priestorom a šancou
ukázať svoje zručnosti. Okrem toho je workshop pedagogickým trenažérom –
študent má možnosť odskúšať si svoje výtvarno-pedagogické, ale aj
organizačné kompetencie prostredníctvom realizácie vlastnej akcie na zvolenú
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tému. Jedným z cieľov je interdisciplinárne prepojenie študentov učiteľstva
výtvarného umenia a iných učiteľských odborov, ale aj širšej verejnosti.
Workshopy prebiehajú vo viacerých podobách:
• dielňa – akcia, pri ktorej lektor pozve účastníkov k výrobe, tvorbe produktu,
• výtvarná akcia - chápeme ju aj ako stretnutie s výtvarným zámerom,
happening, vznikne spoločné dielo efemérneho, alebo trvalého charakteru
(land art, mozaika, maľba a i.)
• event - je akcia výtvarného rázu, keď sa pozvaní stretnú a nemusí vzniknúť
žiadne hmatateľné dielo (môže vzniknúť spoločná skúsenosť alebo aj záznam,
akustické, haptické eventy a pod.)
7. Plenér – tvorba v prírode 2016
termín konania: v týždni 9. 5. - 13. 5
Cieľom Integrovaného kurzu výtvarných aktivít v prírode pre študentov
učiteľstva, tento krát otvorenému aj pre záujemcov iných odborov, je vlastná
tvorba v prírode cez rôzne médiá.
8. Workshop: Hlina ako kreatívneho materiálu
termín konania: v týždni 9. 5. - 13. 5
Cieľmi bolo technologicky sa zoznámiť s materiálom nepálenej hliny, osvojiť si
zručnosti pri príprave hlinenej zmesi, pochopiť postupy a rôzne spôsoby tvorby
s hlinou, uvedomiť si možnosti pre vlastnú výtvarnú tvorbu a edukačnej
činnosti. Odborne viedla Mgr. Mária Janštová - absolventka KVK.
9. Workshop mozaiky
termín konania: 12. 5. 2016
Cieľmi bolo technologicky sa zoznámiť s možnosťami recyklácie materiálu
v plošnom vyjadrení prostredníctvom mozaiky. V súvislosti s týmto
workshopom sme zaplánovali site-specific areáli PF.
10. Tvorivé aktivity s deťmi
termín konania: 6.5. a 25. 6. 2016
Cieľom voliteľného kurzu je priama praktická skúsenosť študentov učiteľstva
výtvarného umenia a predškolskej a elementárnej pedagogiky s organizáciou
výtvarných aktivít pre deti priamo v prostredí materskej školy, alebo
školského klubu základnej školy. Výtvarné aktivity realizujeme v spolupráci
s partnerskými vzdelávacími zariadeniami MŠ Profesora Sáru a ŠKD na Škole
u Filipa.
11. Land art a jeho uplatnenie vo výchove
termín konania: 22. 9. 2016
Cieľom akcie bola priama praktická skúsenosť študentov s deťmi mladšieho
školského veku prostredí krajiny. Počas 3 hodín na spoločnom stretnutí deti
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so študentami tvorili inštalácie z nájdeného materiálu. Výtvarné aktivity
realizujeme v spolupráci s ŠKD na Škole u Filipa. 13.
12. Tvorivé popoludnie pre školský klub detí školy u Filipa
termín konania: 26. 10. 2016
Na podujatí s názvom Kto sa duchov nebojí, ten nech sa k nám pripojí... sa
študenti podieľali na príprave tvorivého programu pre deti mladšieho
školského veku pripomínajúc deťom nadchádzajúce sviatky: Svetový deň
audiovizuálneho dedičstva (27. októbra) v nadväznosti na aktuálne témy
Pamiatky zosnulých, Všechsvätých, Helloween.
Záver
Učiteľ umeleckých predmetov je zároveň aj managerom aktivít kde sa
môžu prezentovať jeho žiaci. Na tento typ činnosti sa študent v rámci
učiteľského štúdia cielene nepripravuje, čo môže limitovať jeho tvorivý
potenciál. Domnievame sa, že systémom uvedených aktivít môžeme dávať
študentom príležitosti ako sa naučiť organizovať, ako sa prezentovať, zbaviť
sa obáv, a ako k tomu viesť svojich žiakov. Zmyslom týchto aktivít je presah
cielenej vysokoškolskej prípravy do praxe: pedagogickej, umeleckej
a sociálnej sféry. Našim cieľom je vytváranie kreatívnych príležitosti pre
priamu skúsenosť študentov s organizáciou, plánovaním a prípravou
výtvarných akcií v podmienkach školy a neformálneho vzdelávania.
Prezentovali sme výber z diania na Katedre výtvarnej kultúry za obdobie
október 2015 - október 2016.
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Exit – výstavný projekt Katedry výtvarnej tvorby
a edukácie v Nitre
Exit – The Exhibition Project of the Department of
Creative Arts and Art Education in Nitra
Martin Kratochvil
Abstrakt
Článok približuje proces tvorby, metodické postupy a výsledky
výstavného projektu pod názvom Exit, ktorý bol realizovaný študentmi
a pedagógmi Katedry výtvarnej tvorby a edukácie Pedagogickej fakulty
UKF v Nitre v spolupráci s Nitrianskou galériou v Nitre.

Kľúčové slová: Utečenci. Metodika tvorby. Výstava. Inštalácia. Figurálna
kompozícia.
Abstract
The paper tries to shed light on the process of creation, methodology
and outputs of the exhibition project named Exit, which was realized by
students and pedagogogues at the Department of Creative Arts and Art
Education at the Pedagogical Faculty of Constantine the Philosopher
University in cooperation with Nitra Gallery in Nitra.

Keywords: Refugees. Methods of creation. Exhibition. Installation. Figural
Composition.
Téma
Výstava s názvom EXIT v Nitrianskej galérii vo výstavných priestoroch
Bunkra, pozostávala zo semestrálnych prác študentov Katedry výtvarnej tvorby
a výchovy PF UKF v Nitre. Na výstave boli zastúpené média sochy a objektu,
multimediálnej a interaktívnej inštalácie. Hlavnou témou exponátov bola reflexia
súčasnej sociálnej a politickej situácie na Slovensku a v zahraničí. Práce
reflektovali témy ako utečenci, migranti, vykorenenosť, voľby, medziľudské
vzťahy, xenofóbia, hodnotový systém, možnosť voľby, volebná kampaň.
Inštalácie reflektovali javy, s ktorými sa stretávame, keď putujeme z miesta na
miesto: problém potravy, hygieny, pustošenia, informovanosti, prijatia
a odcudzenia, očakávania a projekcie, predsudkov. Kurátori výstavy
(M.Kratochvil, J.Minariková, Ľ. Zabadal) koncipovali výstavu do viacerých
menších miestností výstavného priestoru Bunker, Nitrianskej galérie v Nitre, tak
aby v konečnom dôsledku tvorili jeden prepojený celok. Výstavu EXIT by sme
mohli takto označiť aj ako superdielo študentov a pedagógov Katedry výtvarnej
tvorby a výchovy v Nitre.
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Zvláštne miesto
Pri tvorbe a realizácii výtvarných artefaktov a samotnej inštalácie
výstavy sa autori museli vysporiadať s viacerými úskaliami, ktoré vyplývali
z výstavného priestoru Bunkra. Spolutvorcovia výstavy museli reflektovať
špecifické podmienky výstavného priestoru a reagovať na problémy
technického charakteru (komplikovaný prístup, vlhkosť prostredia, neonové
osvetlenie, charakter architektonickej štruktúry prostredia, existencia
pozostatkov zariadenia krytu civilnej obrany), ktoré svojím charakterom
ovplyvňovali formu, výraz a význam umiestnených artefaktov. Študenti spolu
s pedagógmi riešili oblasti výtvarného umenia, ktoré korešpondujú s témou
výstavy a možným riešením problémov výtvarnej tvorby (site specific art,
collaborative art, conceptual art, instalation, performance).
Ateliér priestorovej tvorby
Realizácie z ateliéru priestorovej tvorby reflektujú tematický okruh
problémov prostredníctvom figurálnych kompozícií v životnej veľkosti.
Plastiky konštruované tenkostenným sadrovým skeletom vytvárajú prázdny
obal možných ľudských bytostí. Skelety sú prítomné a svojou formou
odkazujú na ľudí, ktorí sú neprítomní. Nevieme akú majú farbu pleti, aký
majú vek, odkiaľ pochádzajú. Kombinácia sadry a gázy vytvára formu
odkazujúcu na ošatenie stredovekých pútnikov, ale súčasné gestá , napríklad
fotografovanie selfie, umiestňujú tieto skelety do súčasnosti. Forma sôch
spája minulosť so súčasnosťou, diaľku z prítomnosťou a reflektuje aktuálne
dianie v spoločnosti. Neprítomnosť figúry, prázdne tmavé miesto vymedzené
ošatením odkazuje na fantazijné bytosti či tajomné neviditeľné postavy
podnecujúce náš nepokoj z neznámeho, nedefinovaného, neurčitého. Táto
neistota prichádza z každým nepozvaným hosťom, ale keď je hosť uzavretý
v stiesnených priestoroch, keď sa hosť musí skrývať, je otázne kto je viac
v neistote, hosť či hostiteľ. Zaujímavým výtvarno-edukačným problémom
bola inštalácia plastík v rôznych prostrediach a priestoroch, ktoré vo
vzájomnej interakcii ovplyvňovali významové hodnoty artefaktov.
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Akcia
Súčasťou výstavy boli dva happeningy. Prvý sa odohral na otvorení
výstavy a spočíval v ponúkaní polievky z koreňovej zeleniny. Tento
happening bol metaforou multikultúrnych spoločenstiev, kde fungujú vedľa
seba rôzne rasy a náboženstvá - ako chutná polievka z rôznych zelenín.
Výsledok tohto happeningu, na stole umiestnená varná platnička a prázdny
hrniec, sa stali súčasťou exponátov výstavy.
Druhý happening bol realizovaný až po odznení prvých dojmov
a pocitov z výstavy a reagoval na potrebu možnej intenzívnej prepojenosti
diváka s inštaláciou. Následne doplnená inštalácia ochranných bielych
kombinéz umiestnených pred vstupom do výstavných miestností túto potrebu
naplnila. Návštevníci si mohli obliecť kombinézy a stať sa tak súčasťou
výstavy. V kombinézach sa diváci dostali do pozície výskumníkov
prítomných artefaktov a zároveň sa stali živými artefaktmi, ktoré posúvajú
význam vnímania a prežívania celej výstavy. Prechádzaním jednotlivých
miestností s názvami: (NE)JEDLO, VOLEBNÁ MIESTNOSŤ, DETSKÝ
KÚTIK, SCHRÁNKY ZASTAVENÉ V ČASE, NIČITELIA SVETOV,
SPOMIENKA NA LEPŠIE ČASY a s pomocou interpretačného textu mohli
diváci konfrontovať svoje pocity a myšlienky s videným, počutým
a prečítaným.

44

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2017, č. 2

Komentovaná prehliadka
(NE)JEDLO
Na začiatku zacítime škrípanie pod nohami. Nie je to piesok ani kamene, ale
rozsypané obilie. Zbožie, z ktorého nemôže nič vyrásť, pretože sa nemá ako
zakoreniť, je rozsiate v pivnici, chlade, bez prístupu slnečného svetla a tepla,
bez pôdy. Na stole v tej iste miestnosti je varná platnička s prázdnym hrncom
- pozostatok výtvarného happeningu z otvorenia výstavy - rozdávanie
zeleninovej polievky. Autorka ju uvarila z vykorenenej koreňovej zeleniny,
z jej vlastnej záhrady. Môžeme tu zacítiť autorkin pozitívny postoj k tzv.
"vykoreneniu" - nie vždy z neho musí vzniknúť niečo zlé. Je metaforou
multikultúrnych spoločenstiev, kde fungujú vedľa seba rôzne rasy
a náboženstvá - niečo ako chutná polievka z rôznych zelenín.

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ
Pokračujeme ďalej. Pred sebou vidíme tri bodovo nasvietené vysoké sokle
a za nimi tri sadrové reliéfy s výrazným nápisom "voľby" a nečitateľným
textom, prípadne textom z brailového písma. Môže to v nás evokovať volebnú
miestnosť, keď však podídeme ku soklom, uvidíme na nich knihy so
začierneným obsahom. Čierna páska - ako cenzúra, ktorá sa používa
v médiách, keď má obsah zostať utajený. V cenzúrovaných knihách je
vyškrtnuté buď meno hlavnej postavy, alebo celé odseky, prípadne takmer
celé kapitoly. Diela nám kladú otázku, nakoľko cenzúra a prebieha aj dnes?
Sú naše (nielen volebné) rozhodnutia skutočne slobodné?
SCHRÁNKY ZASTAVENÉ V ČASE
Vojdeme do miestnosti vľavo, kde nás uvítajú biele sochy - možno iba
schránky minulých duší. Niečo ako kukly, ktoré zostali po ich obyvateľoch,
zamrznuté v čase, akoby náhle nastal výbuch a po ľuďoch zostali len
škrupinky ich tiel. Jediný živý je dym, vychádzajúci z "pece", pred ktorou sú
v košíkoch naukladané sadrové rožky. Jedlo, ktoré sa nedá jesť a je iba
spomienkou na "lepšie časy". V malej čiernej miestnosti vzadu, pokračuje
inštalácia sochou "selfie". Dvaja sa fotia mobilom, ktorý osvetľuje ich netváre. Malí sadroví utečenci sa vyhrnuli z potrubia a snažia sa splynúť
s prostredím. Ich biele telá na čiernom pozadí sú však príliš nápadné.
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DETSKÝ KÚTIK
Prechádzame do "detského kútika", ktorý sa nachádza vpravo od "volebnej
miestnosti". Ďalšia ľudská schránka v dlhom rúchu sedí nad spoločenskými
hrami. Zhora ju osvetľuje tlmené svetlo svietiacich odpadových rúr. Máme
pred sebou tri stolíky. Na jednom je rozohrané Scrabble, na druhom Človeče
nehnevaj sa a na treťom pexeso. Medzi kockami Scrabble si však môžeme
všimnúť kocku z Lega, v partičke Človeče sa objavil šachový kôň a medzi
pexesom je zamiešaná jedna žolíková karta. Subtílna inštalácia v sebe nesie
odpoveď na otázku: Ako sa asi cíti človek vytrhnutý zo svojho prostredia,
náboženstva, domova, od svojich blízkych a vsadený do úplne iných
súvislostí a "spoločenských hier"? Asi ako šachová figúrka v rozohratej partii
Človeče nehnevaj sa.

NIČITELIA SVETOV
Vľavo od Detského kútika je malá čierna miestnoť, v ktorej horí čierna
sviečka s dvoma knotmi. Pomaly sa rozteká - jej čierne slzy tečú po stene. Sú
to slzy ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Vedľa je videoinštalácia, z ktorej sa
nám prihovára "otec atómovej bomby" Robert Oppenheimen. Špeciálna
presklená skriňa s ovládacím panelom evokuje riadiaci pult na odpaľovanie
zbraní, pokusné laboratórium, chladnú technokratickú záležitosť. Projekcia
Opeenheimenovej tváre na bielom vankúši nám vraví: "Teraz sa stávam
smrťou, ničiteľom svetov." Na stene hneď vedľa môžeme vidieť neičo ako
potvrdenie jeho slov. Vo fotoráme prebieha videonávod, ako vymazať mier
z ľudských dejín. Stačí otvoriť Photoshop, vziať gumu a vygumovať holubicu
- symbol mieru, nádeje, či ducha svätého - zo všetkých obrazov v histórii
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umenia, na ktoré natrafíme. Práve absencia mieru, jeho vymazávanie z našich
životov je to, na čo chcela autorka v tejto animácii upozorniť.
SPOMIENKA NA LEPŠIE ČASY
Virtuálnu prehliadku končíme v poslednej miestnosti s filmovou projekciou,
sadrovými reliéfmi a ďalšou "schránkou duše", ktorá bezducho sleduje film.
Je to dvojminútové postapokalyptické video o človeku v pustej krajine, kde
nič nerastie, a kde je celý jeho život iba spomienkou na časy keď sedel
v teple, mal svoje kreslo a svoju izbu, no teraz uteká po zasneženej, nikdy
nekončiacej pláni, a za sebou necháva len zapnutý televízor. Cesta po ktorej
beží je symbolicky naznačená aj reliéfmi na zemi, v ktorých vidíme iba
odtlačky života (rastlín, bicyklového kolesa), ktorý je možno už dávno
zasypaný snehom. Zozadu to všetko sledujú dve pohádané deti na sadrovom
reliéfe na stene, pretože každá vojna začala tým, že sa pohádali dvaja ľudia.

Superdielo
Kompaktná výstava pozostávajúca s rôznorodých a pritom významovo
prepojených diel je vnímaná ako jednotný celok. Na jej tvorbe sa aktívne
podieľali študenti a pedagógovia spoločne. Ku konceptu superdiela sa vyjadril
jeden z kurátorov Ľubomír Zabadal: „Keď už vec, dielo vzniklo, spätne sa
nám zdá, akoby všetko dávalo zmysel, akoby socha ozrejmovala video, video
sochu, reliéf knihu, kniha písmo, akoby vznikol jeden príbeh, ktorý má jasný
začiatok a jasne nejasný koniec. To však len vtedy keď sa pozrieme späť.
V čase vzniku diela len pozorujeme, ako sa veci dejú a my len usmerňujeme
často veľmi náhodné procesy v nás i mimo nás. Zúfalo hľadáme záchytné
body, aby to čo vzniká malo zmysel. Vysielame signály k študentom
i kolegom v nádeji, že komunikujeme... a zrazu pocítime, že sme si
porozumeli. Napriek všetkým pochmúrnym správam je to pozitívny pocit.“
Kontinuita
Neustávajúca činnosť tvorby a vzájomnej edukácie je superdielom
edukačného procesu celoživotného vzdelávania. Niektoré artefakty po
ukončení výstavy nachádzajú svoje miesto v kontexte nových prostredí
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a naďalej sa zapájajú do dialógu umeleckej tvorby a stávajú sa súčasťou
umeleckého a umelecko-edukačného diskurzu.
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Instalace uměleckého díla a architektonické řešení
výstavy jako nosič sdělení, prostředek edukace
a komunikace
Installation of the Artwork and Architecture Design
of an Exhibition as a Carrier of Messages, Educational
and Communicational Tool
Dagmar Myšáková
Abstrakt
Příspěvek představí dílčí část disertačního projektu Instalace
uměleckého díla jako forma edukace orientovaného na způsoby
instalace a prezentace uměleckých děl v galeriích a muzeích. Součástí
projektu je kvalitativní výzkum zaměřený na deskripci a teoretické
zhodnocení různorodých přístupů k instalaci. Na konkrétních příkladech
výstavních projektů v České republice i v zahraničí představíme možné
formy instalace uměleckého díla a architektonického řešení výstavy, jež
jsou současnými výstavními institucemi využívány ke zprostředkování
a intepretaci uměleckého díla i jako prostředek komunikace a edukace.

Klíčová slova: Zprostředkování umění. Interpretace umění. Instalace
uměleckého díla. Architektonické řešení výstavy. Galerie.
Muzeum umění. Galerijní a muzejní edukace.
Abstract
The article presents a part of the dissertation project Installation of art
work as a form of education focused on installation methods and
presentation of art works at galleries and art museums. Part of the project
contains qualitative research focused on description and theoretical
evaluation of different types of installation. On concrete examples of
exhibitions in Czech Republic and abroad we can present some types of
installation and architecture design of an exhibition which are used by
contemporary galleries and art museums for mediation and interpretation
of art work and as educational and communicational tool.

Keywords: Art Mediation. Interpretation of Art. Installation of Art Work.
Architectural Design of Exhibition. Gallery. Art Museum.
Gallery and Museum Education.
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Kvalitativní výzkum jako dílčí část disertačního projektu
Součástí dizertační práce, jejíž téma je předmětem tohoto příspěvku je
kvalitativní výzkum zaměřený na možnosti využití instalace uměleckého díla
a architektonické řešení výstavy jako formy edukace. V první fázi tohoto
příspěvku proto ve stručnosti představíme právě probíhající výzkum a dále
navážeme teoretickým vymezením zkoumané oblasti, které v závěru
ilustrujeme na konkrétních příkladech výstavních projektů, jež jsou součástí
výzkumného vzorku. Cílem námi realizovaného výzkumu je prozkoumat
a teoreticky popsat možnosti využití instalace uměleckého díla jako nositele
sdělení, prostředek komunikace a edukace. Na základě takto vymezeného cíle
výzkumu jsem si stanovili konkrétní výzkumný problém: Jakým způsobem
využívají galerie a muzea umění instalaci a architektonické řešení
výstavy jako edukační nástroj a nosič sdělení? V návaznosti na výzkumný
problém pak byly formulovány dílčí výzkumné otázky:
 Jaký je koncept (obsah) výstavy a jak se odráží/projevuje v instalaci děl
a architektonickém řešení výstavy?
 Jakým způsobem využívají galerie a muzea umění instalaci
a architektonické řešení výstavy jako nosič sdělení?
 Jakým způsobem využívají galerie a muzea při prezentaci současného
umění instalaci a architektonické řešení výstavy jako výchovný
a vzdělávací nástroj.
 Jaké podpůrné formy a edukační prostředky (pracovní listy, interaktivní
koutky neboli tzv. aktivní zóny, galerijní kufřík apod.) využívají galerie
a muzea při prezentaci současného umění a jak jsou zapojeny do
expozice výstavy?
Pokud při stanovení cíle výzkumu a stejně tak při vymezení
výzkumného problému a výzkumných otázek hovoříme o edukaci, myslíme
tím edukaci v nejobecnějším slova smyslu, jak tento termín uvádí například
Průcha1, totiž jako situaci, při níž je konkrétnímu subjektu (v našem případě
návštěvníkovi galerie či muzea umění) předávána jiným subjektem
(kurátorem potažmo autorem výstavy) přímo případně skrze určitý prostředek
určitá informace. V rámci výstavy může být tímto prostředkem, jak způsob
instalace (prezentace) uměleckého díla (jeho zavěšení na zeď či do prostoru,
umístění na sokl apod.), tak architektonické řešení výstavy (členění prostoru
prostřednictvím panelů, způsob procházení výstavou, rozmístění a řazení děl
v expozici, barva stěn, volba osvětlení apod.), stejně jako informace
předávané prostřednictvím popisek a doprovodných textů. Všechny uvedené
prostředky mohou být nositelem sdělení, a tedy i prostředkem komunikace.
To vše může hrát při návštěvě výstavy významnou roli a podílí se na způsobu,
jak budeme umělecké dílo vnímat a zda jsme schopni jej „číst“ případně
1

PRŮCHA, J. 2002. Moderní pedagogika. s. 65.
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interpretovat. V jakém okamžiku však dochází skrze tyto prostředky
k edukaci? Spíše než o edukaci, jak je chápána ve školním prostředí, tedy jako
předávání informací, bychom v kontextu galerijního a muzejního prostředí
mohli hovořit také o určitém způsobu „kultivace“ či rozvíjení specifického
druhu kompetencí a osobních předpokladů návštěvníka. Ladislav Kesner
v souvislosti s touto problematikou hovoří o tzv. kulturních kompetencích2,
přičemž pod tímto termínem uvádí jednak schopnosti potřebné k orientaci
v prostředí muzea umění (galerie), jednak k plnohodnotnému prožívání
uměleckého díla, které je nám prostřednictvím těchto institucí
zprostředkováno.
Metodologie výzkumu a výzkumný vzorek
Kvalitativní výzkum byl v rámci projektu zvolen s ohledem na
charakter námi zkoumané problematiky. Naším záměrem je porozumět určité
situaci, která zatím nebyla úžeji teoreticky prozkoumána, zaměřujeme se na
konkrétní příklady z praxe, skrze které chceme do dané problematiky lépe
proniknout. V rámci výzkumu proto nestanovujeme hypotézy, které bychom
v jeho průběhu ověřovali či vyvraceli, ale vstupujeme do vymezené oblasti
bez předchozích očekávání a necháváme na ní, co významného nám o sobě
prozradí. Stanovujeme pouze oblast našeho zájmu.
Jak již vyplývá z výše popsaného, do výzkumného vzorku jsou
zařazeny jak krátkodobé výstavy, tak stálé expozice. Z toho lze jasně
vyvozovat, že mezi oslovenými institucemi se objevují jak galerie (instituce,
které nemají vlastní sbírku a jejich činnost je zaměřena primárně na prezentaci
uměleckých děl), tak muzea umění, jejichž cílem je nejen prezentace, ale
rovněž získávání, uchování a zkoumání uměleckých děl, přičemž v centru naší
pozornosti se nacházejí výstavní instituce zaměřené na prezentaci současného
umění a umění 20. století.
S ohledem na charakter zkoumané oblasti jsme se v prvotní fázi
výzkumu rozhodli vycházet z metodologie zakotvené teorie, v souvislosti
s povahou výzkumného vzorku, který se na první pohled může jevit jako
nekonzistentní a příliš široký, se však v průběhu sběru dat ukázalo jako pro
danou oblast přínosnější využít metodologie vícečetné případové studie.
Cílem případové studie, jak ji definují například Švaříček, Šeďová je
porozumět zkoumané problematice prostřednictvím jednoho nebo několika
málo případů, skrze podrobný sběr dat za využití vícero metod a zdrojů
informací3. Naším cílem je prostřednictvím komparace dat získaných pomocí
několika metod postihnout mnohost a šíři přístupů k instalaci uměleckého
díla, které se v oblasti prezentace současného umění (a umění 20. století)
objevují.

2
3

KESNER, L. 2005. Marketing a management muzeí a památek. s. 111.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. s. 97.
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Metody sběru dat
Jako jedna z hlavních metod sběru dat byla zvolena metoda
pozorování, jehož výstupem bude především kvalitní fotodokumentace
výstav, které zároveň plní funkci dokumentace jednotlivých přístupů
a forem instalace uměleckého díla. Fotografie jsou zároveň v některých
případech doplněny slovním popisem v podobě terénních poznámek, a to
především v situacích, kdy není možné všechny pozorované jevy zachytit
prostřednictvím fotografie (video, zvuk, změna osvětlení apod.).
Pozorování je dále doplněno polostrukturovaným rozhovorem
s kurátorem či autorem výstavy případně autorem architektonického řešení.
Předem stanovené otázky jsou v průběhu rozhovoru dále doplňovány
a transformovány s ohledem na konkrétní případy a typy instalací.
Tyto metody sběru dat jsou dále doplněny o obsahovou analýzu
písemných (popis, doprovodných textů, textových panelů apod.) případně
edukačních materiálů (pracovní list, interaktivní kouty či tzv. aktivní zóny),
které rovněž mohou být součástí expozice.
Jako další metoda sběru dat byla na základě konzultací s několika
odborníky a teoretiky zařazena v průběhu výzkumu metoda rozhovoru
s návštěvníky výstavy, na jejichž základě lze konfrontovat představu kurátora
s tím, jak je výstava vnímána v očích návštěvníků. Tato data by případně bylo
možné získat rovněž formou dotazníku.
Instalace uměleckého díla jako nosič sdělení a prostředek komunikace
Zatímco cílem předchozích kapitol bylo nastínit téma výzkumu
z pohledu metodologie, v následujícím textu se pokusíme představit toto téma
v určitém konkrétním teoretickém rámci a úžeji specifikovat jakým způsobem
a za jakých okolností se instalace uměleckého díla může stát nosičem sdělení
a prostředkem komunikace a v návaznosti na to také prostředkem edukace či
prostředkem rozvoje specifických kompetencí a osobních předpokladů,
nutných pro plnohodnotné přijímání a prožívání případně intepretaci
produktu, který svému návštěvníkovi galerie a muzea umění nabízejí
v podobě uměleckého díla.
Pokud se máme zabývat úvahou za jakých podmínek se instalace
uměleckého díla může stát nosičem sdělení a prostředkem komunikace, je na
místě se zaměřit na to, co je obsahem tohoto sdělení a kdo jsou účastníci
komunikace, která na výstavě probíhá. Na každé umělecké výstavě je
realizováno hned několik forem komunikace na různých úrovních,
prostřednictvím odlišných typů komunikátů. Jednou z forem této komunikaci
je komunikace umělce směrem k návštěvníkovi prostřednictvím svého
uměleckého díla. Na další úrovni probíhá komunikace mezi dílem samotným
a jeho divákem, prostřednictvím vlastní podoby díla (barev, tvarů, kompozice
apod.), jejíž obsah nemusí být shodný s obsahem, který autor díla zamýšlel.
Na jiné úrovni je pak komunikace kurátora s návštěvníkem, která probíhá
prostřednictvím výstavy skrze instalaci uměleckého díla a vše co je její
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součástí, nevyjímaje uměleckých děl samých, nad tím pak stojí komunikace
samotné instituce s jejím návštěvníkem.
Pokud se zaměříme na obsah sdělení, které je prostřednictvím
instalace komunikováno můžeme opět rozlišit několik typů. Obsahem tohoto
sdělení mohou být informace o díle (název, doba vzniku, technika, rozměr
apod.), o autorovi, o konceptu výstavy a kurátorském záměru nebo také
o okolnostech a podmínkách vzniku uměleckého díla, které se, jak uvádí
Ladislav Kesner, projevují v konečné podobě díla a mohu hrát významnou
roli při jeho interpretaci4.
Nositelem tohoto typu obsahu bývají nejčastěji tzv. jazykové
komunikáty5 v podobě popisek a doprovodných textů a dále také například
dobové pohlednice, fotografie, novinové články, dopisy, plakáty, katalogy,
knihy, video-rozhovory apod.
Vedle těchto informací pak může být instalace uměleckého díla
prostředkem, jak porozumět obsahu díla samotného. Abychom však byli
schopni porozumět obsahu, který je nám dílem komunikován a abychom vůbec
byli schopni tento obsah rozpoznat, je nezbytné jej zasadit do určité kontextu.
Instalace uměleckého díla nám může pomoci tento kontext rozpoznat.
Instalace uměleckého díla jako prostředek edukace
„To, jak předmět vypadá, závisí nejen na jeho prostorové orientaci,
na vzdálenosti a osvětlení, ale také na všem, co o něm víme, i na našem
vzdělání, návycích a zájmech.“6
Jakým způsobem jsme schopni porozumět obsahu, který je s námi
komunikován závisí na mnoha faktorech. Jedním z těchto podstatných faktorů
je naše osobnost, to, kým jsme, co jsme zažili a jaké byli naše předchozí
zkušenosti. To platí v procesu komunikace obecně, a tedy i v rámci
komunikace probíhající v kontaktu s uměleckým dílem.
Podobně jako Nelson Goodman také Ladislav Kesner uvádí, že
k estetickému prožitku uměleckého díla, dochází ve chvíli, kdy se vizuální
obsah díla spojí s již existující informací v divákově mysli.7
Stejně tak je pro nás zásadní myšlenka Ladislava Daniela, že zda bude
divák schopen porozumět obsahu uměleckého díla je závislé na jeho
předchozích zkušenostech ze setkáním s jinými uměleckými díly i na tom, jak
těmto dílům porozuměl.8

4

KESNER, L. 2000. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění
v soudobé společnosti. s. 211.
5
ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium. s. 52.
6
NELSON, G. 2007. Jazyky umění: Nástin a teorie symbolů. s. 33.
7
KESNER, L. 2000. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění
v soudobé společnosti. s. 89–90.
8
DANIEL, L. 2008. Umění vidět umění. s. 9.
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Instalace uměleckého díla a všechno co je její součástí může obohatit
informace v divákově mysli o informace nové či zásadní a dopomoci tak
k porozumění obsahu konkrétního díla.
Těmito informacemi mohou být například již dříve zmiňované
okolnosti a podmínky vzniku uměleckého díla, které jak jsme již uvedli jsou
v podobě díla obsaženy, divák je však nemusí být pouze na základě svých
znalostí a předchozích zkušeností schopen rozpoznat.
V momentě, kdy divák na základě znalostí získaných skrze instalaci
uměleckého díla porozumí obsahu tohoto díla, získává nejen intenzivní
zážitek ze setkání s uměleckým dílem, ale také novou zkušenost, kterou může
uplatnit při další návštěvě galerie v komunikaci s jinými výtvarnými díly.
Tímto procesem dochází k obohacování jeho zkušeností a následně také
rozvíjení výše zmíněných kulturních kompetencí.
Součástí instalace uměleckého díla však ve většině případů nejsou
pouze jazykové komunikáty, nositelem sdělení může být rovněž barva stěn,
osvětlení galerie, způsob zavěšení obrazu na zeď či umístění sochy na sokl,
další umělecká díla i předměty neumělecké povahy, které jsou rovněž součástí
výstavy. Pro všechno výše popsané, tedy vše, co se nachází v blízkosti
uměleckého díla (včetně jiných uměleckých děl), lze společně s Janem
Slavíme (potažmo Umbertem Ecem) označit termínem kotext.
„Proto obsah každého jednotlivého artefaktu musí být vnořen do
kontextu, z něhož se odvozuje struktura jako nutná podmínka pro možnost
interpretování obsahu z artefaktu. V takovém případě se věcná podoba
artefaktu uplatňuje jako potencionální spouštěč pro určitou interpretaci.
Kupř. zápis věty v určitém jazyce zapůsobí jako spouštěč pro interpretování
této věty z kontextu příslušného jazyka.“9
Slova věty uvedené v předchozí citaci jsou kotextem jednoho slova
v této větě obsaženého, zatímco kotextem jedné barevné skvrny jsou další
barvy a tvary vyskytující se na obraze spolu s ní. Zda budeme schopni tuto
větu či daný obraz vnímat ve správném kontextu (abychom jej mohli
„přečíst“), závisí na tom zda, jsme schopni si správně všimnout kotextu
jednotlivých prvků. Jinak řečeno kotext je indikátorem kontextu, ve kterém je
potřeba umělecké dílo vnímat. Srze instalaci uměleckého díla
a architektonické řešení výstavy můžeme vlastní (vnitřní) kotext díla rozšířit
za jeho „hranice“ a dopomoci tak divákovi k rozpoznání příslušného kontextu.
Pro dispozice, které jsou nutné k povšimnutí si kotextu, a na základě toho také
rozpoznání kontextu, užívá Jan Slavík termín osobní tezaurus. Situace, ve
kterých dochází u jedince k rozvíjení, rozšiřování a obohacování osobního
tezauru lze označit jako edukaci.

9

SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. 2013. Tvorba jako způsob poznávání. s. 116.
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Případy vybraných výstavních projektů zařazených do výzkumu
Jak se prozatím potvrzuje v rámci námi realizovaného výzkumu, řada
galerií a muzeí umění dnes opouští modernistický způsob prezentace uměleckých
děl, který nahradil klasický „obrazárenský“ způsob vystavování, jenž převažoval
v 19. století, což není žádným překvapením. Jedním z příkladů odklonění se od
tohoto způsobu prezentace je současná stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem
v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), jejímž kurátorem je
Richard Drury. Ten se rozhodl opustit model instalace, v němž jsou díla řazena
dle časové posloupnosti či směrů, stylů nebo škol, který je právě tolik typický pro
období modernismu a jako primární klíč pro umístění a řazení děl v expozici
využil jednadvaceti zdánlivě opozitních dvojic stavů lidské mysli (pro lepší
ilustraci uveďme alespoň některé z nich: samota – přátelství, touha – pokoj,
rozum – podvědomí, ironie – úcta, pokora – marnivost, harmonie – zuřivost).
Společně se samotnými uměleckými díly jsou pak součástí expozice také
aforismy instalované přímo na stěny galerie. Jedná se v prvé řadě o citace Josefa
Čapka z knihy Psáno do mraků, ale například také myšlenky Konfucia či citáty
anglické hudební skupiny The Clash a dalších. Cílem těchto textů, které bychom
mohli zařadit mezi výše uvedené jazykové komunikáty však není dovysvětlit
umělecká díla, v jejichž blízkosti se nacházejí, ale právě rozšířit kotext těchto děl
a umocnit tak kontext, do něhož byla díla v rámci expozice prostřednictvím
kurátorského záměru vztažena, totiž kontext, který je dle slov samotného kurátora
srozumitelný a společný nám všem bez ohledu na věk, oborové zaměření či
národnost. Myšlenka Richarda Druryho vzešla mimo jiné z jeho osobního
chápání umění jako vyjádření umělce vůči světu a vůči sobě samému.
Jiným příkladem prezentace umělecké sbírky je v současné době
probíhající výstava We Pioneers ve vídeňském Muzeu moderního umění
(MUMOK), která představuje díla ze sbírek dvou významných sběratelů
v období po roce 1945 Viktora Matějky a Wernera Hofmanna. V jedné z částí
výstavy jsou díla ze sbírky Wernera Hofmanna prezentována na
monumentálních drátěných konstrukcích, které mají simulovat úložný prostor
muzea. Na těchto čtyřech příčkách jsou díla řazena chronologicky dle data
jejich zakoupení, stejně jako by tomu bylo v archivu. V doprovodném textu
k této části expozice bylo možné se dozvědět: „This form of presentation cites
Hofmann’s own notions regarding a „unified space“ in which simultaneity
and abundance are provided through the direction of one’s gaze.“
Tento způsob prezentace pak také mimo jiné zasazuje umělecké dílo do
kontextu umělecké sbírky jako předmět zájmu sběratele umění, zboží, jež je
součástí trhu s uměním či předmět galerijního provozu, což umocňuje možnost
prohlédnout si dílo také zezadu, kde se v řadě případů nachází inventární štítky,
doklady toho, že dílo bylo zapůjčeno na výstavy do řady dalších institucí.
Dalším případem ilustrujícím šíři možností v přístupu k instalaci
uměleckého díla je opět výstava z českého prostředí, konkrétně výstava Jiřího
Černického Divoký sny v Galerii Rudolfinum, kde autor společně s kurátorem
výstavy Davidem Korecký využili pro instalaci jednotlivých děl již exitující
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a dříve použitou paneláž, podstavce a sokly z předchozích výstav i starý
nábytek a již nepoužívané vybavení Galerie Rudolfinum. V tomto duchu se
pak nesly také popisky jednotlivých děl v podobě inventárních štítků.
Kontext, do které tak byla díla Černického vsazena, byla jeho vlastní tvorba
a principy, které autor ve svých dílech využívá, totiž postprodukce, recyklace,
citace, parafráze a znovuvyužití jíž existujících předmětů.
Jako naprosto kontrastní případ práce s instalací zmíníme již na závěr
londýnskou White Cube Gallery, která, jak již naznačuje samo jméno galerie,
je typickým příkladem výše uvedeného modernistického způsobu instalace,
kde je dílo vnímáno jako samostatná entita schopná promlouvat sama za sebe.
V rámci výzkumu jsme v této galerii navštívili výstavu The World Is
Yours, As Well As Ours představující současnou čínskou abstraktní malbu.
Způsob instalace jednotlivých maleb nemohl být více příkladný pro instalaci
označovanou termínem „white cube“, kdy nejvíce příznačnou byla absence
jakýchkoli doprovodných textů, a dokonce i popisek, bílé stěny včetně stropu
a maximální možné místo ponechané jednotlivým obrazům, aby nic nemohlo
rušit divákům pohled a vnímání.
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Folk art na ulici
Folk Art on the Street
Patricia Biarincová
Abstrakt
Východiskom pre vznik príspevku sú praktické skúseností
s implementáciou ľudového umenia a kultúry do výtvarnej edukácie
a tiež konkrétne možnosti a metodické postupy pri vizuálnom
zhmotnení idei prenosu ľudového umenia na verejne miesta v štýle
street art-u. Projekt Folk art na ulici bol realizovaný v rámci výtvarných
cvičení so študentmi Katedry výtvarnej výchovy v Ružomberku.

Kľúčové slová: Ľudová kultúra. Výtvarná výchova. Ľudové umenie. Street art.
Abstract
The basis of this paper is practical experience with implementation of
folk art and culture to visual art education as well as specific options
and methodologies enabling visual materialization of the idea of folk art
and its transmission into public locations in the style of street art. The
project Folk Art on the Street was carried out within the framework of
creative exercises with students of the Department of Art Education in
Ruzomberok.

Keywords: Folk Art. Visual Arts Education. Folk Culture. Street Art.
Príspevok sa venuje problematike zviditeľňovania ľudového umenia na
verejných miesta v štýle street art-u. Projekt Folk art na ulici približuje
možnosti ako pracovať s ľudovou kultúrou v štýle street artu na hodinách
výtvarnej výchovy. Domnievame sa, že získané poznatky a metodické postupy
môžu prispieť do databázy kreatívneho vzdelávania ako alternatíva moderného
trendu vo vzdelávaní podporujúca pozitívny postoj k národnej identite
a zároveň poukazujúca na spájanie „starého s novým“. Folk art na ulici bol
pripravený a realizovaný ako didaktický program pre učiteľov výtvarnej
výchovy. Pri zostavovaní projektu sme vychádzali z predpokladu, že street art
je forma umenia, ktorá sa snaží istým spôsobom komunikovať s verejnosťou
priamo na ulici. Nenásilnou formou aktivizuje ľudí a podnecuje ich k reakciám
rôzneho druhu. Jedným zo zámerov projektu Folk art na ulici bola istá forma
kooperácie s náhodnými okoloidúcimi, prípadne zapojenie do aktivity
realizovanej na verejnom priestranstve. Tento zámer sa nám podarilo naplniť.
Folk art. Ľudové umenie a ľudová kultúra v novom kultúrnom
prostredí, máme na mysli súčasný stav, dostáva a prijíma novoutvorené
funkcie súvisiace s požiadavkami, vkusom a tradíciami spoločnosti. Zmena
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stavu ľudovej kultúry v súčasnej dobe sa spája aj s nevyhnutnou potrebou
etablovať sa v novej pozícii. Súvisí tiež s jej schopnosťami ako je
flexibilita, variabilnosť, ako aj s dispozíciou existovať a pretrvať. Tvárnosť
a poddajnosť aj takto môžeme charakterizovať ľudovú kultúru.
Street art. Termín street art je prevzatý z anglického jazyka.
V doslovnom preklade toto označenie znamená „pouličné umenie“ nebo
„umenie ulice“. Street art sa používa pre označenie umeleckého prejavu na
verejnom priestranstve. Tento pojem je do značnej miery univerzálny,
zahrňuje celú škálu umeleckých prejavov: divadlo, tanec, hudobné
predstavenie, happeningy, živé sochy a rôzne performácie.1 Pod termín street
art môžeme zaradiť aj okruh umeleckej tvorby, ktorý zahrňuje média ako
stencils (šablónky), posters (plagáty), stickers (nálepky), mozaiky, inštalácie,
videoprojekcie a rad ďalších umeleckých techník. Všetky tieto umelecké
prejavy a aktivity spojuje fakt, že sú vykonávané vo verejnom priestore
väčšinou ilegálne.
Podnety z folk art. Paradoxné v dnešnej dobe sú tendencie byť
globálnym a zároveň aj národným. Kultúrna identita a prvky tradície sú opäť
vyhľadávané. S odkazom na domáce tradície čerpáme so sily ľudového
umenia a jeho bohatej zásobnice dekoratívnych prvkov. Staronové podnety
nachádzame a objavujeme v tradičnej ľudovej kultúre. Prvý podnet pre
projekt Folk art na ulici nachádzame v ľudových výšivkách, čipkách z CETART-u ktoré boli aj pre nás bohatou databázou inšpirácie pri realizácii Folku
art na ulici.

obr.1 čepce, golier, výšivky z CET- ART-u
V súlade s vývinom ľudovej kultúry sa vyvíjalo materiálne
a vizuálne stvárnenie sveta v ,,ľudovom štýle“, ktoré sa napriek lokálnym,
regionálnym a národným odlišnostiam zjednocovalo v štylistických črtách.
Tie sa prejavili inklináciou k ornamentálnosti, rytmu, symetrii, frontalite,
jednodimenzionálnosti, sklonom k pestrým kombináciám čistých, nelomených
farieb to všetko aj na základe horor vacui (obavy z prázdneho priestoru
a strachu s prázdnoty).

1

Siegl, Norbert. Definition des Begriffs StreetArt, Graffiti Europa, [online]. [cit. 2016-11-01].
Dostupné na: http://www.graffitieuropa.org/streetart.htm
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Druhý podnet pre praktické aktivity sme našli v maľbe na steny
domov z ľudového prostredia. Na stenách domov v ľudovom prostredí mala
maľba pravdepodobne ochranný, až neskôr dekoratívny a reprezentatívny
charakter. K archaickým spôsobom patrilo maľovanie zrubových stien domov
vápenným mliekom. V jednoduchšej forme sa prevádzalo na severnom
Slovensku, v rozvinutejšej forme v Ždiari, ale najmä v Čičmanoch, kde sa
udržuje dodnes. Maľba blízka technike sgrafito bola realizovaná prstami alebo
jednoduchými nástrojmi do mokrej vrchnej vrstvy omietky, rozšírená
v 20. rokoch 20. storočia v oblasti medzi Nitrou a Trnavou. Najčastejšie sa
vyskytovala v priestoroch okolo ohniska. Treba spomenúť aj iné spôsoby
výzdoby a to potláčaním razidlami zo zemiakových šablón/pečiatok týmto
spôsobom boli zdobené vonkajšie a vnútorné steny domov a hospodárskych
stavieb (okolie Malaciek). Dekoratívna ornamentálna maľba štetcom je známa
od 1. polovice 20. storočia na západnom Slovensku v okolí Bratislavy, Trnavy
a Skalice. Zdobili sa ňou najmä ohniská po tom, ako sa na nich prestalo variť,
výpustky (okolie Senice, Skalice), plochy okolo okien, dverí.
V ornamentálnych kompozíciách prevládali kvetinové a zoomorfné
ornamenty nadväzujúce na miestnu výšivku.2

obr.č.2 Čičmany

obr.č.3 Louky, zvonica detail maľby

Podnety zo street artu. V treťom z podnetov pre praktické aktivity
Folk art na ulici sme našli spektrum už spomínaných prístupov a štýlov
prejavov na verejných miestach. Pre nás podnetný a pre projekt podstatný
okruh techník umeleckej tvorby ako stencils (šablónky), posters (plagáty),
stickers (nálepky), mozaiky, inštalácie, videoprojekcie. Street artoví umelci
pomerne často používajú techniku stencil, ktorá je pre časovú nenáročnosť
a rýchlosť pri realizácii vhodná, poskytuje umelcom pri nelegálnej aktivite
úsporu času. Svoje stencil z obrázku si pripravujú doma a potom rýchlo
naaplikujú/nasprejujú na verejnom mieste. Medzi populárnych britských
2

Danglová, Oľga. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, odborné pracovisko SĽUK, úlohou
ktorého je realizovať Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, [online]. [cit. 201611-04]. Dostupné na: http://www.ludovakultura.sk/
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umelcov tvoriacich týmto štýlom patrí Banksy3 (obr. 4, 5, 6, 7), jeho street
artové umenie je v súčasnej dobe pomerne známe. Svojimi dielami reaguje na
politické, spoločenské, kultúrne či etické problémy formou satirických
vizualizácii pomocou street artových graffiti kombinovaných s technikou
stencil.

obr.č. 4, 5, 6, 7 autor: Banksy
Podnety z folk art & street art – praktické aktivity. Východiská
riešeného projektu a ich charakteristika. Tematika ľudového umenia nie je
u súčasnej mládeže a detí obľúbená a je skôr sprofanovaná, javí sa ako
nezáživná a nudná. Street art sa javí málo známe vizuálne umenie,
u verejnosti vnímané skôr ako negatívny prejav jednotlivcov často krát
spájané s vandalizmom.
Folk art & street art. Pomyselným spojením dvoch druhov umenia –
ľudového a pouličného umenia vznikol projekt Folk art na ulici. Koncepcia
aktivity ktorá bola realizovaná počas hodín Plošných výtvarných disciplín na
Katedre výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku vychádzala z problematiky
Tradície a identity.
Edukačná téma, na ktorú študenti realizovali cvičenia: Tradícia
a identita.
Cvičenie: Tvorba kompozícii inšpirovaných textilnými ľudovými artefaktmi
a street artom konkrétne technikou stencil (šablóna) .
Východiská: pri cvičení sme vychádzali z podnetov z folk art & street art.
Študenti absolvovali vstupnú prednášku z problematiky street artu a folk artu.
3

BANKSY 2005 – BANKSY: Wall and Piece, London 2005.
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Na princípe objektového učenia sa oboznámili s vybranými zbierkovými
predmetmi, výšivkami z regiónu Liptov v priestoroch zbierky C-ET-ARTu PF KU. Konkrétne street artové diela od autora Banksyho boli názorne
vizualizované na fotografiách.
Edukačný výstup/cieľ: tvorba plošných kompozícií na verejných plochách.
Proces realizácie: kombináciou hmotných a nehmotných inšpiračných zdrojov:
 študenti postupne analyzovali a „prehodnotili” vybrané textilné artefakty,
 na základe komparácie hľadali a objavovali vzťahy medzi tradičnou
ľudovou tvorbou a súčasnou street artovou produkciou,
 uskutočnili analýzu z vybraných textilných artefaktov:
 tvarovú, materiálovú, farebnú; analýzu motívov a prvkov (vegetatívnych,
geometrických, zoomorfných),
 vytvorili zápis –štylizovanú tradičnú výšivku v plošnej podobe,
 vytvorili šablóny z papiera.
Výsledkom procesu: tvorba kompozície na verejnom priestranstve. Použitý
materiál: šablóny, kriedy.
Záver: V rámci realizovaných cvičenia si študenti vyskúšali možnosti
inšpirácie ľudovým remeslom a interpretáciu tradičnej ľudovej výšivky do
nového produkt/ kompozície na verejnom priestranstve street artovou
technikou stencil. Ako sme už v úvode naznačili Street art je forma umenia,
ktorá komunikuje svojským spôsobom s verejnosťou priamo na ulici. Neraz
provokuje k reakciám rôzneho druhu. Jedným zo zámerov projektu Folk art
na ulici bola istá forma spolupráce, zapojenie do aktivity náhodnými
okoloidúcimi pri realizovanej aktivite na verejnom priestranstve. Tento zámer
sa nám podarilo naplniť.

obr. č. 8 originál výšivky,

obr. č. 9 štylizácia ľudovej výšivky
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obr. č. 10 realizácia projektu Folk art na uliciv Park Jána Pavla II.,
študenti Katedry výtvarnej výchovy KU v Ružomberku,2016

obr. č. 11-19 detaily výšiviek a folk art-ových výstupov Park Jána Pavla II.

62

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2017, č. 2

obr. č. 20 realizácia projektu na ulici Park Jána Pavla II.
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Aplikovanie regionálnej výchovy a ľudovej kultúry
v mimoškolskej činnosti
Application of Regional Education and Folk Culture
in Extracurricular Activities
Monika Kepičová
Abstrakt
Príspevok poukazuje na dôležitosť aplikovania regionálnej výchovy
a ľudovej kultúry v mimoškoskej činnosti v prostredí Ústredia ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV). V dnešnej dobe čoraz väčšej globalizácie
dochádza najmä u mladých ľudí k úpadku záujmu o ľudovú kultúru
a tradície. V snahe o zachovanie tohto povedomia si aj regionálna
výchova nachádza svoje miesto v rámci vzdelávacieho systému.
Uplatňovanie princípov regionálnej výchovy so zameraním na vizuálne
vnímanie detí a mládeže, má v sebe množstvo pozitívných výsledkov,
ktoré sú prínosné najmä pre spoznávanie kultúrnej rozmanitosti
a rešpektovaia kultúrnych rozdielov. Pre rozvíjanie lokálnej
a regionálnej uvedomelosti žiakov je aj ÚĽUV významnou inštitúciou
na Slovensku, ktorá tieto potreby dokáže reálne aplikovať v praxi
a pomocou ktorej je možné v mimoškolskom prostredí vzbudiť záujem
o túto oblasť u detí a mládeže.

Kľúčové slová: Regionálna výchova. Ľudová kultúra. Ústredie ľudovej
umeleckej výroby. Edukácia. Mimoškolská činnosť.
Remeselná výroba.
Abstract
This conribution points at the importance of application of regional
education and folk culture in extracurricular activities at The Centre For
Folk Art Production (ÚĽUV). In presents time of growing globalisation,
the interest in folk culture and traditions is diminishing, especially
among young people. In the effort to preserve this cultural awareness,
regional education can find its place in the educational system.
Applying the principles of regional education with the focus on
children’s visual perception brings lots of positive results, which are
mostly beneficial for learning about cultural diversity and respecting the
cultural differences. The Centre For Folk Art Production is an important
institution for developing local and regional awareness of students. The
Centre can apply those needs in practice during extracurricular activities
and with its help it is possible to arouse interest for this area among
children.
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Úvod
Regionálna výchova a ľudová kultúra si našli svoje miesto už aj vo
výučbe na slovenských školách. Ich uplatňovanie v rámci vzdelávacieho
systému so sebou postupne prináša veľké pozitíva. Klady možno pozorovať
nie len v osobnostnom a vzdelanostnom potenciále žiakov, ale
i v spoločenstve jednotlivých lokalít na slovensku. Rozmanitosť tradičnej
slovenskej kulúry, odlišnosť regiónov v kontexte s poznávaním a rozvíjaním
pozitívneho vzťahu k nim, znamenajú veľký potenciál, ktorý má význam pre
celú našu ľudovú kultúru a jej ďalšie zachovanie a rozširovanie.
Z histórie regionálnej výchovy v slovenskom školstve
Prvé idey uplatniť a zaviesť prvky ľudovej kultúry do slovenského
školstva sa objavovali koncom 19. storočia a na začiatku 20. storočia, v ére
presadzovania tzv. hnutia svojrázu. Išlo o snahu poukázať na jedinečmosť
nášho národa a spoločnosti, pričom najviac sa čerpalo z ľudovej kultúry
a slovenského ľudového umenia. Dalo si za cieľ tieto javy prezentovať,
propagovať, ale aj uplatniť ich v praktickej sfére vtedajšej spoločnosti
(bývanie, odievanie, školstvo...). Značnú aktivitu v tomto smere vytvárali
najmä Pavol Socháň (1862 – 1941), ktorý spoločne s Renátou Tyršovou
zavádzali ,,vzory ľudového vyšívania” v českých dievčenských školách. Vo
výtvarnom umení a architektúre sa vyznačoval svojou prácou Dušan Jurkovič
(1868 – 1947), v medzivojnovom období Josef Vydra (1884 – 1959) v oblasti
stredného školstva, ktorý v roku 1928 založil Školu umeleckých remesiel
v Bratislave.
V druhej polovici 20. storočia sa táto problematika v slovenskom
školstve v dôsledku politicko-spoločenskej situácie, ktorá vtedy pretrvávala,
nestala veľmi aktuálnou ani žiaducou. Príčinou bolo najmä úzke prepojenie
ľudovej kultúry s vierou a náboženskými zvykmi, ale i snaha prebudovať
spoločnosť na nových ideových a svetonázorových princípoch. Ak sa predsa
len takáto snaha o aplikovanie regionálnych prvkov vo vzdelávacom procese
vyskytla, jednalo sa zväča len o vlastnú iniciatívu samotného učiteľa.
Jasne deklarovaná forma zamerania škôl na túto oblasť regionálnej
výchovy sa objavila až na začiatku 90. rokov 20. storočia, teda po zmene
režimu. Tým, že dochádzalo k veľkým zmenám v spoločnosti, bol vytvorený
priestor aj na zmenu obsahovej náplne výučby, foriem vyučovania
a organizácie slovenského školstva v súlade s tendenciou vtedajšej
spoločnosti uplatňovať demokratizáciu, humanizáciu a liberalizáciu. Všetky
tieto zmeny vyústili do inovácie učebných osnov a nových možností, ako
inovovať zameranie škôl. K vytvoreniu a presadeniu myšlienky aplikovania
regionálnej výchovy v slovenských školách prispeli aj dobové aspekty (napr.
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vznik samostanej Slovenskej republiky v roku 1993), ale taktiež aj inšipirácia,
ktorá prichádzala zo zahraničia.1 Za jedno z odporúčaní možno považovať aj
,,Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru”, z 25. generálnej
konferencie UNESCO v roku 1989 v Paríži. Tento dokument priniesol do
praxe určité usmernenia a závery pre členské štáty, týkajúce sa potreby
archivovania, zachovávania, identifikovania, šírenia a ochrany ľudovej
kultúry a folklóru ako významných činiteľov kultúrnych osobitostí
a jedinečností a ich následného uplatňovania v živote dnešnej spoločnosti.
S tým je teda spojené aj to, že na začiatku 90. rokov učitelia na
školách, ale i niektorí odborníci z oblasti vzdelávania začali poukazovať na
dôležitosť urdžiavania a vzdelávania detí v oblasti kultúrnych, etnografických,
historicko-sociálnych a folklórnych prejavov vo vzťahu k najbližšiemu okoliu
a regiónu, v ktorom daná škola pôsobí. Zámerom bolo prepojiť školské
prostredie s kultúrnym a historickým prostredím danej lokality, pričom hlavná
pozornosť sa mala v 90. rokoch sústreďovať v prvom rade na spoznávanie
lokálnej ľudovej kultúry, ako napríklad zvyky, tradície, hudobný a tanečný
folklór, materiálová kultúra, výtvarný prejav, zachované kultúrne pamiatky,
ústna slovesnosť, obyčaje, kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo. Cieľom
bolo školu prepojiť čo najbližšie s dianím v regióne, naučiť a vzbudiť
u žiakov záujem o tieto prvky, orientovať sa vo vlastnej kultúre, dosiahnúť
záľubu v tom, čo sa ich bytostne týka a je s nimi bytostne späté. To bolo
a doteraz aj je najdôležitejším poslaním tzv. regionálnej výchovy.
Jednotlivé školy sa pokúšali zakomponovať vyššie spomínané prvky
do svojej edukačnej činnosti neraz originálnymi formami, ktoré vychádzali
z lokalít, kde sa školy vyskytovali a ich špecifických podmienok spoločenskohistorického vývinu. Na začiatku 90. rokov sa hlavným lídrom základných
škôl v tomto smere stala Základná škola v Liptovských Sliačoch (okres
Ružomberok), ktorá s touto problematikou začala na Slovensku ako prvá
nepretžite pracovať a predstavila ju nie len odbornej, ale i laickej verejnosti.
Zakrátko sa stretli s pozitívnymi ohlasmi základných, stredných a vysokých
škôl, kultúrnych a múzejných inštitúcií. V roku 1997 sa vytvorilo ,,Združenie
pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej
kultúry” (sídlo v Liptovských Sliačoch). Hlavnou úlohou tohto združenia bolo
spájať pedagógov, ktorí prejavili záujem o regionálnu výchovu a jej
zavádzanie do edukačného procesu.2
Takýto typ vzdelávania prináša veľkú súčinnosť školy
s obcou/mestom, jej obyvateľmi a organizáciami v okolí školy, celkovo
zlepšuje prostredie, v ktorom prebieha vzdelávanie a škole dodáva určitý
charakter jedinečnej inštitúcie prepojenej s miestom svojho pôsobenia.
1

JÁGEROVÁ, Margita. 2016. Prvky ľudovej kultúry v slovenskom školstve. In: Národná osveta.
Časopis pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej činnosti.Roč. XXVI/2016, č.2, s. 12-16. ISSN
1335-4515.
2
Tamže, s. 12-16.
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Regionálna výchova je preto významným prvkom pri tvorení lokálnej
a regionálnej identity žiakov a dôležitým nástrojom pri spoznávaní kultúrnej
rozmanitosti a tvorbe pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu.
Realizovanie regionálnych prvkov v procese poznávania, vzdelávania a vo
výchove, je významným prostriedkom formovania jedinca už od mladšieho
školského veku. Škola by preto mala byť otvorená spolupráci aj
s mimoškolskými inštitúciami, kde je možnosť realizovať podnetné programy
pre deti a mládež. Je dôležité naučiť žiakov pozorovať a vnímať svoj región
ako priestor, ktorý pomocou pútavého objavovania minulosti môže
zatraktívniť pohľad na ich okolie. Správne použitou stratégiou umožniť
deťom hľadať, objavovať, riešiť problémy, tvoriť projekty, pracovať
a vyskúšať si reálne remeslá naších predkov a popritom v nich prebúdzať ich
vlastnú tvorivosť a pohľad na vec. Pri poznávaní regiónov, jeho kultúrnych,
historických, duchovných a prírodných krás, v oživovaní a zachovávaní
našich remesiel a tradícií májú dôležité miesto okrem materskej a základnej
školy aj inštitúcie, ktoré majú podobnú filozofiu, ako je samotná filozofia
regionálnej výchovy.3
Ciele regionálnej výchovy so zreteľom na tradičné ľudové remeslá
V inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre primárne
vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy sa nachádza prierezová téma
Regionálna výchova a ľudová kultúra. Odporúčania tejto prierezovej témy sú
nasledovné: „…nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do viacerých
predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií
a pod. Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna
a etická výchova, pracovné vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda
a geografia. V rámci školského vzdelávacieho programu môže byť obsah
prierezovej témy zaradený do voliteľných vyučovacích predmetov, ako napr.
regionálna výchova, regionálny dejepis, geografia, výtvarné spracovanie
materiálu, zborový spev, detské hudobné divadlo, literárnodramatické divadlo
a i.”4 Vďaka regionálnej výchove by mala škola vytvárať žiakom taký
priestor, v ktorom sa budú môcť spoločne podieľať na verejných veciach,
naučia žiaka chápať veci súvisle a nie len izolovane. Cieľom zaradenia
prierezovej témy do vyučovania je „…vytvárať u žiakov predpoklady na
pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,

3

MAKIŠOVÁ, Andrea. 2013. Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní. Bratislava :
Metodicko-pedagogické centrum, 2013. [online], [cit. 2016-11-17]. Dostupné na internete:
http://www.mpc-edu.sk/library/files/makisova1_web.pdf s. 25-29.
4
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2009. Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra. Prierezová téma. Príloha ŠVP ISCED 1. Bratislava : Štátny
pedagogický ústav, 2009. s. 2 [online], [cit. 2016-11- 17].. Dostupné na internete:
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaciprogram/regionalna_vychova.pdf
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ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov“5, ku
ktorým sa radia aj tradičné ľudové remeslá. „Ľudová výroba predstavuje
rozsiahlu oblasť tradičnej ľudovej kultúry“.6
V rámci výskumu sa pýtali učiteľov primárneho vzdelávania: ,,Ktoré
didaktické formy sú najvhodnejšie na oboznamovanie sa žiakov s tradičnými
ľudovými remeslami?

Názory respondentov na najvhodnejšie didaktické formy výučby
na oboznamovanie sa žiakov s tradičnými ľudovými remeslami [%]
(Rochovská, 2013, str. 22)
Najväčšie percentuálne zastúpenie respondentov (36,2%) sa vyjadrilo,
že najadekvátnejšou didaktickou formou sú exkurzie, pričom spomínajú
exkurzie do hrnčiarskych dielní, tkáčskych dielní, do dielní starých majstrov,
pekární, kín, múzeí a galérií. Pozitívny bol aj výber tvorivých dielní (21%),
ktoré pomáhajú žiakom praktickou činnosťou spoznávať tradičné remeslá.7
V tomto článku sme si taktiež dali za cieľ bližšie poukázať na
možnosti takýchto aktivít v prostredí, ktoré má podobný koncept ako celá
prierezová téma regionálnej výchovy a to konkrétne v Ústredí ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV), kde sa vo všetkých jeho regionálnych centrách
remesiel na Slovensku, v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, snažia túto
myšlienku o zachovávaní našich remesiel a tradícií už dlhé roky. Vďaka Škole
remesiel ÚĽUV, ktorá od svojho vzniku v roku 1999 poskytuje verejnosti
široký záber remeselných kurzov a záujmové vzdelávanie pre školy, deti ale
5

Tamže, s. 2.
MAJLING, Vojtech. 2004. Ľudové remeslá na Slovensku. Trian, 2004. ISBN 80-88945-70-4.,
s. 11.
7
ROCHOVSKÁ, Ivana 2013. Tradičné ľudové remeslá ako súčasť regionálnej výchovy
v primárnom vzdelávaní. In: Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho
programu. Matica Slovenská : Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, 2013.
ISBN 978-80-971316-9-2. s. 22.
6
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i dospelých, majú školy možnosť v tomto prostredí realizovať regionálnu
výchovu prostredníctvom exurzií, alebo tvorivých dielní.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako významný činiteľ pri aplikovaní
regionálnej výchovy v rámci mimoškolskej činnosti
V roku 1945 vyšiel dekrét prezidenta republiky č. 110/1945 Zb., ktorý
určil Ústredie ľudovej umeleckej výroby za hlavného ochrancu ľudovej
a umeleckej výroby, jej odbytu a starostlivosti s celoštátnou pôsobnosťou. Od
tohto vydania sa mal ÚĽUV venovať nie len ľudovej umeleckej výrobe, ale aj
starostlivosti o umelecké remeslá a umelecký priemysel. V rokoch 1946-1949
združovalo Ústredie vyše 3000 ľudových umeleckých výrobcov, podchytilo
ich výrobu a odbyt ich výrobkov.8
Úloha vzdelávať, bola ÚĽUVu prisúdená už od jeho začiatku. Podoby
vzdelávacích aktivít sa počas jeho existencie formovali a tvorili, až kým sa
v 90. rokoch začali organizovať inštruktážne kurzy najskôr pre pedagógov
a potom v podobe voľnočasových aktivít aj pre verejnosť. A tak v roku 1999
vznikol v prostredí ÚĽUVu v Bratislave Dvor remesiel. Celý tento komplex
zastrešuje názov ,,Škola remesiel ÚĽUV“. Cieľom tejto školy bolo vždy
uspokojiť záujmy širokej verejnosti o tradičné remeslá a sprístupniť im
ľudovú umelckú výrobu. Vzdelávacie programy sú určené laickej i odbornej
verejnosti a všetkým tým, ktorí sa chcú naučiť niečo z tradičných remesiel.
Prostredníctvom rôznych interaktívnych a aktivizujúcich foriem kurzov či
projektov, sa aj Škola remesiel radí k vhodným adeptom na aplikovanie
regionálnej výchovy vďaka mimoškolskej činnosti. Škola remesiel ponúka
školám pestrú škálu tvorivých dielní a exkurzií, na ktorých si žiaci môžu
osobne vyskúšať a zažiť atmosféru rôznych remesiel. Či už ide o hrnčiarsku
dielňu, drotársku dielňu, textilnú dielňu, tkáčsku dielňu, rezbársku dielňu,
košikársku dielňu, maľbu na sklo, výrobu zo šúpolia alebo exkurzie v rámci
remeselníckych dielní v prostredí školy remesiel, zásluhou tohto sa žiaci
dokážu vcítiť do kože remeselníkov a častokrát prebudiť u detí predstavy
o našej minulosti. Pomocou toho dochádza u detí k upevňovaniu povedomia
o remeselných technikách, ľudovej kultúre, tradíciách a chápaní skutočnej
hodnoty ľudovej umeleckej výroby a ľudových prvkov, ktoré sú pre naše
regióny tak príznačné.9 Tvorivé dielne a exkurzie preto vzbudzujú záujem
u školských aj mimoškolských zariadení. Pre školy predstavujú zážitkovú
formu vzdelávania, ktorú môžu zaujímavo prepájať s predmetmi ako sú
výtvarna výchova, estetická výchova, vlastiveda, dejepis a iné. Jednotlivé
8

VALENTOVÁ, Zora. 2010. Začiatky... In: Remeslo,umenie,dizajn. Revue o hodnotách
remesla a dizajnu. Roč. XI/2010, č.1, s. 4-8. ISSN 1335-5457.
9
RAJNIAKOVÁ, Jana. 2010. Nie je škola ako škola, alebo 10. výročie školy ,,bez zvončeka”.
In: Remeslo,umenie,dizajn. Revue o hodnotách remesla a dizajnu. Roč. XI/2010, č.1, s. 23-25.
ISSN 1335-5457.
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remeselnícke dielne sú plné záživných podnetov- či už pôvodných predmetov,
alebo vytvorených prác, ktoré dotvárajú príbeh o výnimočnosti ručnej výroby.
Snaha urobiť vyučovanie interaktívnym zážitkom sa v tomto prípade určite
napĺňa. Táto ponuka Školy remesiel ÚĽUV zodpovedá obsahu prierezovej
témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.10
Škola remesiel ÚĽUV ponúka okrem spolupráce medzi školami
a Regionálnymi centrami remesiel ÚĽUV na tvorivých dielňach a exkurziách
aj súťaž s názvom ,,V krajine remesiel”, ktorá chce od roku 2006 podchytiť
a skvalitniť výučbu remesiel v školských či mimoškolských zariadeniach.
Súťaž poukazuje na to, že aj tradičné remeslá môžu byť stále živé, motivujúce
i aktuálne. Preto má významné postavenie nie len práca s mládežou, ale aj
zmysluplná spolupráca s pedagógmi, ktorí sú v procese uskutočňovania
prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra dôležitým
spojovacím článkom celého tohto konceptu. Prostredníctvom pedagógov je
totiž možné posúvať poznatky z oblasti tradičných remesiel medzi mladšiu
generáciu, vďaka ktorým si deti uvedomujú hlbokú úctu k tradícii práce
našich predkov.
Aby vzdelávací proces umožnil žiakom čo najvernejšie pochopiť
obraz okolitého sveta, je dôležité využívať čo najpútavejšiu formu a striedať
rôzne vyučovacie metódy. Podstatné je taktiež nezabúdať na tvorivosť žiakov.
Pri výučbe o tradičných ľudových remeslách ide najčastejšie o využívanie
zážitkových metód učenia a praktických metód. Dôležitým hľadiskom je
umožniť žiakovi aktívne poznávať a realizovať činnosť skrz osobnú
skúsenosť. Tá je efektívnym zdrojom rozvoja osobnosti žiaka a vhodným
prostriedkom na spoznávanie nových skutočností.11
Záver
Každý región na našom území má svoje špecifiká. Región so svojimi
typickými črtami je výborným modelom na zvládnutie pochopenia
geografických faktov. Na malom priestore je možné opísať prvky krajiny
a súvislosť medzi nimi. Aby sme na toto naše bohatstvo nezabúdali, je našou
úlohou hľadať možnosti, aby sa tieto kultúrne prvky zachovali čo
najvernejšie. Regionálna výchova na základných školách preto môže kladne
prispieť k poznaniu týchto špecifík a rozširovaniu poznatkov o našej kultúre,
umení, trdíciách a remeslách. Hravou a tvorivou formou ponúka pohľad na
prácu a život naších predkov skrz vlastné poznanie. Vďaka regionálnej
výchove by sa malo mladým ľuďom umožniť stretnutie s národnými či
regionálnymi tradíciami. V tomto bode je však veľmi dôležitá aj samotná
10

PALICOVÁ, Zuzana. 2011. ÚĽUV učiteľom, učitelia deťom a mládeži. In: Remeslo, umenie,
dizajn. Revue o hodnotách remesla a dizajnu. Roč. XII/2011, č. 2, s. 14-15. ISSN 1335-5457.
11
ROCHOVSKÁ, Ivana 2013. Tradičné ľudové remeslá ako súčasť regionálnej výchovy
v primárnom vzdelávaní. In: Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho
programu. Matica Slovenská : Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, 2013.
ISBN 978-80-971316-9-2. s. 17-26.
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práca učiteľa, ktorá si vyžaduje správny pohľad a vhodný výber didaktických
prostriedkov na uplatňovanie problematiky tradičných ľudových remesiel
a ľudovej kultúry. V tomto prípade považujeme aj mimoškolskú činnosť
zameranú na tieto aktivity za vhodný nástroj na priame sprostredkovanie
danej problematiky. Je prospešné, keď si žiaci uvedomujú, že nadobudnuté
skúsenosti a vedomosti majú pre nich v živote aj praktické využitie.
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Spoznávanie maliarskych techník v procese výtvarnotvorivej komunikácie
Learning about Painting Techniques in the Process
of Artistic-Creative Communication
Veronika Weberová
Abstrakt
Zameriavame sa na proces výtvarno-tvorivej komunikácie ako
prostriedku oboznamovania žiakov s maliarskymi technikami
v školskom, aj mimoškolskom prostredí. Názorne a prostredníctvom
vlastnej skúsenosti s maľbou sa žiak učí širokým možnostiam maľby v
rôznych technikách (od klasických po súčasné maliarske techniky).
Opierame sa o prebiehajúci kvalitatívny výskum v tejto oblasti a jeho
predbežné výsledky.

Kľúčové slová: Maliarske techniky. Výtvarno-tvorivá komunikácia. Kvalitatívny
výskum. Žiak. Škola.
Abstract
We are focusing on the artistic-creative communication as a means of
familiarizing students with the painting techniques in school, and school
settings. Visually and through their own experience with painting the
students learn numerous possibilities for various painting techniques
(from classical painting techniques to contemporary painting
techniques). We rely on ongoing qualitative research in this area and its
preliminary results.

Keywords:

Painting Techniques. Artistic-Creative
Qualitative Research. Student. School.

Communication.

1. Úvod do výtvarno-tvorivej komunikácie
Výtvarno-tvorivá komunikácia je metóda spoločnej práce žiakov
a učiteľa na jednom výtvarnom diele, pričom sa vzájomne striedajú a dopĺňajú
pri stavbe obrazu. Táto metóda je inšpirovaná spoločnou, vzájomnou tvorbou
Andyho Warhola a Jeana Michaela Basquiata, pričom obaja v obrazoch
využívali svoj malebný prejav. Výtvarno-tvorivá komunikácia (ďalej len VTK) umožňuje aplikovať do tvorby so žiakmi viaceré maliarske techniky
neobvyklým spôsobom pričom sa opiera o názornosť Komenského
a sprostredkovanie zážitku u Slavíka. V neposlednom rade V-TK pomáha
zlepšiť komunikáciu učiteľa so skupinou žiakov ako aj komunikáciu medzi
žiakmi samotnými a je tiež prostriedkom vytvárania vzťahov k tvorbe, ako aj
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abstraktnému umeniu. Takýmto spôsobom sekundárne vplýva na všestranný
rozvoj žiakov.

Obr. 1: Spoločná práca J. M. Basquiata a A. Warhola
Opierame sa o význam abstraktnej tvorby ako prostriedku spolupráce
všetkých duševných zložiek1; potrebu nadviazania vzťahu so sebou samým2;
ako aj schopnosť výtvarne myslieť, ktorá je rozvíjaná používaním rôznych
maliarskych techník3; rovnako na rozvoj schopnosti brániť sa a zasahovať do
obrazovej komunikácie, ktorá je prostriedkom sociálneho pôsobenia4;
neopomínajúc výtvarné vzdelanie rozvíjajúce kultivovanosť osobného výrazu
a schopnosť komunikovať prostredníctvom obrazov ako aj rozvoj senzitivity
a hĺbky prežívania5; pričom dbá aj na subjektívne potešenie zo zážitku 6;
a snaží sa o odstránenie toho, čo Slavík7 nazýva nedostatkom autentického
sebavyjadrenia a obmedzenia v porozumení svojej aktuálnej situácii, ktorú
prežívajú mladí ľudia/študenti v súčasnosti.
V-TK sa snaží zohľadniť potreby výtvarného vzdelávania v oblasti
maliarskych techník s naviazaním na osobnostní rozvoja žiakov/študentov
s prihliadnutím na potrebu aktívneho a kritického prístupu k symptomatickým
rysom súčasnosti a ich konfrontácii s jednotlivcom. „Jedným z typických
rysov našej doby je, že sa musíme znovu naučiť vidieť, počuť, rozumieť.“8
Komunikácia prebieha priamo v tvorbe a okrem priamej komunikácie
tvorbou sa prepája na neverbálnu a verbálnu stránku komunikácie. Tento
1

HŘIVŇÁKOVÁ, S. 2006. Načo nám je výtvarná výchova.
JUNG, C.G. 1998. Mandaly. Obrazy z nevědomí.
3
MACKO, A. 1975. Výtvarné techniky I. pre mladší školský vek.
4
VANČÁT, J. 2008. Tvořivost a obraznost ve školním vzdělávacím programu.
5
HUSÁR, J. 2007. Komunikácia vo výtvarnom jazyku
6
MASLOW, A.H. 2000. Ku psychológii bytia
7
SLAVÍK, J. 1997. Artefiletika. Od výrazu k dialógu vo výchove.
8
DOFRLES, G. 1976. Proměny umění, s. 200.
2
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špecifický dialóg stavia účastníkov do neustáleho striedania pozície tvorcu
s pozíciou recipienta výtvarného diela. Podobne sa mení aj rola vysielateľa
a prijímateľa celého spektra komunikačných prostriedkov. V-TK môže okrem
práce s maliarskymi technikami (a vyššie spomenutému) prispieť k zlepšeniu
komunikácie medzi účastníkmi, ale aj komunikácie so sebe sama (resp.
zvnútra smerom von).
Všetky ciele V-TK tak nadväzujú na aktuálne trendy výtvarnej
pedagogiky ako u nás, tak v zahraničí pričom na žiaka/študenta nahliada cez
prizmu humanistických prístupov s ohľadom na ich individuálne špecifiká
osobností.9
2. Proces výtvarno-tvorivej komunikácie a jeho využitie v školskom
prostredí
Výtvarno-tvorivá komunikácia je primárne určená na individuálnu,
ateliérovú tvorbu pedagóga so žiakom. V školskom prostredí je náročná na
pedagóga, ktorý pracuje súbežne s viacerými skupinami žiakov. Počas
výskumu sa potvrdilo, že je možné pracovať maximálne s tromi skupinami po
päť členov, pričom je stále možné nielen zapracovávať nové maliarske
techniky, ale aj rozvíjať ostatné oblasti vzájomnej komunikácie. Ideálne je, ak
pedagóg môže pracovať s jednou skupinou, ktorá ma maximálne osem
účastníkov, vrátane neho. Vďaka tomu je metóda reálne uplatniteľná na
odborných a umeleckých školách, kde sú tvorivé predmety vyučované
v menších skupinách alebo na vysokých školách s týmto zameraním. Veľký
význam má samozrejme v mimoškolskom vzdelávaní kde počet detí
nepresahuje možnosti pedagóga venovať sa žiakom individuálne.
„Každé dieťa má možnosť vyťažiť z výtvarnej činnosti to, čo najviac
zodpovedá individuálnym potrebám jeho osobnosti.“ 10
V-TK môže výrazne pomôcť narušiť stereotyp na školskej hodine ako
aj v skupinách v rámci triedy, pričom zapája celú osobnosť dieťaťa a aktívne
pracuje s jeho emocionálnym prežívaním.
„Zo skúsenosti vieme, že vyššie emócie sú ľudia schopní prežívať
tým viac, čím viac sú v prijímaní týchto emócii školení a cvičení, čím viac
porovnaní môžu učiniť. Vyššie emócie vyžadujú vyššie schopnosti a vyššie
úsilie, a preto majú vyššiu kvalitu.“11
Umenie a umelecký prejav rozvíja aj vyššie emócie u žiakov a to aj
vo vyššom veku. „Žiak sa vďaka tvorivému procesu stáva jednak
autorom/výtvarníkom a zároveň recipientom/kritikom konečného estetického
objektu. Estetický objekt sa konštruuje vo vedomí žiaka v procese estetickej

9

Ako to vnímame u MASLOW, A. H. 2000. Ku psychológii bytia a ROGERS, C.R. et al. 1998.
Slobody učiť sa.
10
LINHARDT, K. et al. 1975. Umění a děti, Estetická výchova v zahraničí, s. 50.
11
TŘEŠTÍK, M. 2011. Umění vnímat umění , s. 204.
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reflexie.“12 To je dôležitý moment nielen v procese VT-K, ale aj v rámci
celého výtvarného a umeleckého vzdelávania.
3. Maliarske techniky a ich význam v školskom prostredí.
Využívanie maliarskych techník v rámci výtvarného vzdelávania má
dve rovín, prvá predstavuje nadväznosť na osobnostný rozvoj žiaka a to najmä
v nižšom vzdelávaní a druhá, kde sa spája učenie maliarskych techník ako
aktívna príprava na umelecké povolanie, najmä vo vyššom vzdelávaní.
V mimoškolskom výtvarnom vzdelávaní sa obe roviny spájajú. V skutočnosti
spolu koexistujú vo všetkých oblastiach výtvarného vzdelávania. Učiteľ si
sám určuje cieľ hodiny, ktorý je pre neho v daný moment najdôležitejší.
„Žiaci pri používaní rôznych výtvarných techník si rozvíjajú
schopnosť vidieť čiže výtvarne myslieť.“13 Potreba vedieť definovať obrazy
vo vizuálne presýtenom prostredí má vplyv na schopnosť vnímať, ktorá je
naviazaná na pamäť a pozornosť, a tak učenie vidieť a vnímať je dôležitá pre
mladých ľudí vyrastajúcich v civilizácii zraku,14 v prostredí absencie čas,15
zmocňujúcej sa prázdnoty v podobe neonihilizmu16 a dobe individuií.17
Základné maliarske techniky využiteľné v škole a ich možnosti
(techniky olejomaľby apod. – teda maliarske techniky druhej kategórie) sú:
pastel (techniky pastelu), akvarel (techniky akvarelu), olejomaľba (techniky
olejomaľby), enkaustika (techniky enkaustiky), akryl (techniky akrylu),
tempera (techniky tempery), ebru/suminagashi (techniky ebru) a nová maľba
(techniky novej a virtuálnej maľby), pričom všetky v sebe spájajú klasické
techniky s presahmi do súčasnej tvorby, ktorá techniky rozširuje transformuje
v čase cez prizmu nových priemyselných farieb a médií.
Techniky v druhej kategórii sa dajú prepájať a kombinovať na jednom
diele, podobne sa dajú kombinovať aj techniky prvej kategórie. Maliarske
techniky sú dôležitou súčasťou pri práci s dielom a jeho následnom
porozumení. Ako vidíme u Fryho, ktorý tvrdí, že časom sa nám aj škaredé
veci budú zdať krásne, keď sa budeme dostatočne dlho na ne pozerať.18
4. Význam názornosti pri učení maliarskych techník v procese
výtvarno-tvorivej komunikácie
Výtvarno-tvorivá komunikácia okrem rozvíjania všeobecných cieľov
výtvarného vzdelávania je vhodnou metódou na praktickú tvorivú prácu
s maliarskymi technikami pričom sa ich študent učí nenásilne, priamo
12

ŠTOFKO, M. 2010. Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy s. 26.
MACKO, A. 1975. Výtvarné techniky I. pre mladší školský vek, s. 82.
14
RUSINOVÁ, Z. 1991. Umenie, či mánia pozorovať
15
ERIKSEN, T. H. 1999. Tyrania okamžiku
16
LIPOVETSKY, G. 2003. Éra prázdnoty.
17
ELIAS, N. 2006. Spoločnosť individuií.
18
DANTO, C. A. 2008. Zneužitie krásy.
13
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v procese, prostredníctvom zážitku a priamej skúsenosti spojenej
s názornosťou. Predbežné výsledky výskumu poukazujú na schopnosť
respondentov nechať sa „strhnúť“ k experimentovaniu a k práci s viacerými
maliarskymi technikami v procese výtvarno-tvorivej komunikácie (čo
potvrdili viaceré vekové kategórie).
Prevažná časť výskumu bola sústredená na adolescentov, nakoľko
práve v tomto období sa najviac prepája význam V-TK v oboch vyššie
spomínaných rovinách. Viacerí respondenti popisovali stratu bloku maľovať
a vyjadrovať sa v médiu. Podobne ako preberali prvky verbálnej a neverbálnej
komunikácie preberali aj výtvarné prejavy ostatných členov skupiny ako aj
učiteľa. Učiteľ v procese spoločnej tvorby využíval viaceré maliarske
techniky pričom väčšina respondentov nasledovala jeho prácu a skúšali
využitú maliarsku techniku. Po prvých 10 minútach sa väčšina respondentov
uvoľnila a sama siahala po materiáloch, skúšala možnosti jednotlivých
techník druhej kategórie (zvolená bola vždy len jedna maliarska technika
prvej kategórie). Jednotliví respondenti v procese vzájomne preberali prvky
maliarskeho štýlu ostatných a to bez ohľadom na to, či pracoval učiteľ so
žiakom individuálne, s dvojicou alebo päťčlennou skupinou.

Obr. 2: Výsledok V-TK s päťčlennou skupinou – akrylové techniky
Výsledky sa líši výrazne medzi sebou a jednotlivými skupinami,
nakoľko aj učiteľ, ktorí aplikoval viaceré maliarske techniky druhej kategórie,
ale inak sa nesnažil viesť skupinu, často sa tak stávalo, že aj on preberal
niektoré experimenty svojich študentov a následne ich využíval aj v prácach
s ďalšími skupinami, i individuálnych stretnutiach s respondetmi. Najväčším
prekvapením pre väčšinu respondentov bolo objavenie vzťahu k olejomaľbe,
ktorú spočiatku vnímali s odporom.
Najobľúbenejšími technikami boli všetky alternatívy ebru (maľba na
vodnej hladine) a enkaustika, obe spomenuté techniky pre respondentov boli
výrazne odlišné od školského a maliarskeho stereotypu.
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Veľmi zaujímavé boli aj reakcie na hotové dielo, aj študenti, ktorí
majú tendenciu podceňovať konečný výsledok tvorby boli spokojní, nakoľko
sa na diele nepodieľali sami a popisovali aj stratu strachu z výsledku, nakoľko
zaň neniesli sami zodpovednosť. Ich verbálne tvrdenia boli podporované
neverbálnym prejavom, ktorý ich dopĺňal.
V priebehu prvých päť minút si viacerí respondenti overovali, či
môžu niečo vyskúšať, ale po pár minútach (u všetkých približne rovnakom
čase 4-6 minút) už pracovali spontánne.

Obr. 3: Výsledok V-TK, alternatívna ebru technika olejovými farbami
Maliarske techniky sa zaraďovali postupne a ich počet a rozsah bol na
výbere učiteľa a respondentov. Cieľom nebolo násilne zapracovať čo najväčší
počet techník druhej kategórie, ale oboznámiť študentov s možnosťami
techniky prvej kategórie v rámci abstraktnej tvorby tak, aby boli schopní ich
využiť vo vlastnej tvorbe.
Výtvarno-tvorivá komunikácia sa ukázala ako vhodný, jednoduchý
a efektívny spôsob učenia maliarskych techník počas tvorby s využitím
zásady názornosti (nakoľko techniky väčšinou prvý volí učiteľ). Zároveň
vedie k potlačeniu strachu z abstraktnej tvorby a jej výsledku, pričom je aj
vhodnou metódou na zlepšenie komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, ako aj
medzi žiakmi. Tento jav sa prejavil nielen na poli verbálnej komunikácie, ale
aj neverbálnej komunikácie a výtvarnej komunikácie.
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Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných
školách na Slovensku so zameraním na ZUŠ
ľudového tanca a hudby v Ružomberku1
Musical Education at Regionally Focused Schools
in Slovakia: The Primary Art School of Folk
Dance and Music in Ružomberok
Martina Krušinská
Abstrakt
V príspevku predstavujeme hudobné vzdelávanie v inovatívnom modeli
regionalisticky orientovanej školy na Slovensku po roku 1989. Text
vychádza z výskumov hudobného vzdelávania v základných školách
a čiastočne základných umeleckých školách s uvedeným zameraním.
V tomto kontexte bližšie prezentujeme Základnú umeleckú školu
ľudového tanca a hudby v Ružomberku.

Kľúčové slová: Hudobné vzdelávanie. Regionalisticky orientovaná škola.
Základná škola. Ľudová kultúra. Regionálna výchova.
Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby.
Abstract
The contribution presents the results of a research focused on musical
education at primary schools, which have been aimed at regional
education and folk culture in Slovakia after the year 1989. Particularly,
The Primary Art School of Folk Dance and Music in Ružomberok is
being introduced in more details.

Keywords: Musical Education. Regionally Focused School. Primary School.
Folk Culture. Regional Education. Primary Art School of Folk
Dance and Music.
Úvod
Po roku 1989 sme na Slovensku svedkami diverzifikácie výchovy
a vzdelávania a postupnej zmeny paradigmy edukácie. Pôvodný koncept
jednotnej školy sa oslabil prenikaním alternatívnych či inovatívnych
edukačných programov do slovenských škôl. Aktivity realizované
predovšetkým jednotlivými učiteľmi a učitelskými kolektívmi napĺňali - dnes
možno povedať pred začiatkom oficiálnej školskej reformy -, ideu
1

Príspevok je súčasťou tém rozvíjaných v rámci grantovej úlohy „Princípy Orffovho
Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov“, projekt č. 039UKF-4/2016.

81

Krušinská, M.: Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných školách na Slovensku
so zameraním na ZUŠ ľudového tanca a hudby v Ružomberku

jedinečnosti a vlastnej špecializácie každej školy. Medzi inovatívne modely
škôl nepochybne patrí regionalisticky orientovaná škola, ktorá zásadnym
spôsobom vychádza z kultúrneho zdroja vlastného regiónu.
1 Pojem a základná charakteristika regionalisticky zameranej školy
V príspevku sa prikláňame k pojmu regionalisticky orientovaná škola
versus regionálna škola. Pojem regionálna škola v minulosti označoval školy
v spádovej oblasti (kraja, regiónu), ktoré boli centrálne riadené MŠ SR,
v obsahu vzdelávania unifikované. Pojem regionalisticky orientovaná škola
vymedzuje také školy, ktoré vo svojom vzdelávacom obsahu rozvíjajú genius
loci najbližšieho prostredia (regiónu, subregiónu, danej lokality), a sú teda
špecifické a jedinečné aj oproti iným takto označovaným školám na
Slovensku. Hlavným cieľom regionalisticky orientovaných škôl je: 2
 podporovanie špecifík jednotlivých regiónov prostredníctvom
udržiavania tradícií, prehĺbenie záujmu žiakov o regionálne dejiny,
 oživovanie ľudových zvykov a remesiel a ich rôznych technológií
ponukou nových voliteľných predmetov a záujmových krúžkov,
 vytváranie informačno-dokumentačného centra mapujúceho tradičnú
a súčasnú kultúru regiónu: archívy, videozáznamy, audionahrávky,
školské kroniky a pod.,
 popularizovanie významných osobností regiónu,
 aktualizovanie ľudovej kultúry, jej inovovanie formou vlastnej kreácie
žiakov a učiteľov.
Regionalisticky orientované základné školy ponúkajú v súčasnom
učebnom pláne školy voliteľný predmet „regionálna výchova“ a prierezovú
tému „regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra“. V texte ďalej
používame iba pojem „regionálna výchova a ľudová kultúra“, keďže pojmy
„ľudová kultúra“ a „tradičná kultúra“ sa v istom zmysle prekrývajú.3
V zhode s vyššie naznačenou terminológiou sa po roku 1989 rozvíjal
v základných školách na Slovensku inovatívny edukačný program tzv.
Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.
2 Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovanej škole po roku 1989
Medzi rôznymi edukačnými inováciami sa v školskej praxi po roku
1989 rozvinul program tzv. Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.
Program bol v 90-tych rokoch experimentálne overovaný v prvých školách,
a to v ZŠ Liptovské Sliače, v ZŠ Malatiná a v ZŠ Očová. Uvedený program
2

Krušinská, Martina: Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných školách na Slovensku po
roku 1989. In: Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie. Zborník z konferencie UKF v Nitre.
Košice : Equilibria, s.r.o, 2016. 350 s. ISBN 978-80-558-1132-1, s. 2 06.
3
Slavkovský, Peter: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1/2. Bratislava, VEDA :
Vydavateľstvo SAV, Ústav etnológie 1995. ISBN 80-224-0234-6. Tradičná ľudová kultúra
Slovenska slovom a obrazom : Elektronická encyklopédia. 2016 [online]. Aktualizované
22.9.2016. Dostupné na <http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11>
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zastrešovalo Združenie pedagógov na podporu škôl s regionálnou výchovou
(súčasný názov), ktoré začalo svoju činnosť od roku 1997.4
V roku 2005 sme uskutočnili prieskum zameraný na inováciu hudobnej
výchovy v základných školách na Slovensku v rokoch 2000 – 2005.5 Program
Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry bol v tomto prieskume
zastúpený počtom 17 škôl. Z prieskumu vyplynuli nasledovné hlavné aktivity
žiakov v predmete hudobná výchova v rámci programu Rozšírenej regionálnej
výchovy a ľudovej kultúry:
 osvojovanie ľudových piesní regiónu,
 zbieranie, triedenie, výber a archivovanie ľudových piesní,
 tvorba spevníkov z piesní regiónu alebo obce,
 hra na ľudových nástrojoch,
 výroba ľudových nástrojov,
 udržiavanie tradície folklórnych súborov na školách,
 organizovanie a účasť na folklórnych festivaloch v regióne,
 aktívne zapájanie sa do hudobno-kultúrneho života regiónu.
Domnievame sa, že idea regionalizmu v školskom priestore na Slovensku
vytvorila bázu pre návrh voliteľného predmetu „regionálna výchova“
a prierezovej témy „regionálna výchova a ľudová kultúra“ v Štátnom
vzdelávacom programe, realizovanom od roku 2008.
3 Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovanej škole po roku 2008
V školskom roku 2008/2009 sa na Slovensku spustila realizácia
reformy vzdelávania v praxi. I keď paradoxne niektoré školy vnímali zásah
„zhora“ ako nepriaznivú intervenciu do už uskutočňovaného alternatívneho či
inovatívneho modelu školy, reforma mala ambíciu vytvoriť priestor pre
realizáciu unikátnosti a svojráznosti každej školy na základe dvojúrovňového
modelu tvorby vzdelávacích programov. Jednou z inovácií obsahu Štátneho
4

Pôvodný názov bol Združenie pedagógov regionálnych škôl Slovenska. K roku 2000
združenie zastrešovalo 42 škôl. In Cabanová, Vlasta: Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky
orientovaných školách. Praha : Nakladatelství Epocha 2005. 165 s. ISBN 80-86328-69-4, s. 70.
V roku 2017 má združenie 26 členských základných a materských škôl. In Združenie
pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. 2017 [online]. Aktualizované 23.1.2017. Dostupné
na <http://www.regioskola.sk>
5
Výskumnú vzorku tvorili základné školy vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Zaslali
sme spolu 344 dotazníkov (do každého kraja 43 dotazníkov). Návratnosť vyplnených
dotazníkov bola vyššia než počet rozoslaných dotazníkov vzhľadom na to, že v niektorých
školách odpovedali viacerí učitelia hudobnej výchovy. Sumárny počet obdržaných dotazníkov
s odpoveďami učiteľov hudby bol 352 (102 % návratnosť odpovedí učiteľov), pričom boli
dotazníky odoslané z 226 slovenských škôl (66 %). Z tohto súboru odpovedí učiteľov je možné
konštatovať nasledovné zastúpenie alternatívnych a inovatívnych edukačných programov
v základných školách na Slovensku v roku 2000 - 2005. Bližšie Krušinská, Martina: Výchova
k hudbe v škole Márie Montessoriovej : podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy
v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku. 1. vyd. Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity 2009. 118 s. ISBN 978-80-8084-427-1, s. 79-90.
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vzdelávacieho programu boli relatívne nové vzdelávacie celky. V kontexte
regionalisticky zameraných škôl išlo o predmet „regionálna výchova“
a prierezovú tému „regionálna výchova a ľudová kultúra“, resp.
„multikultúrna výchova“.
V školskom roku 2010/2011 sme uskutočnili výskum systematického
realizovania tém regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v základných školách
a v základných umeleckých školách Liptova a Oravy. Cieľom výskumu bolo
zistiť, koľko základných škôl a základných umeleckých škôl rozvíja vo
svojich vzdelávacích programoch regionálnu výchovu a ľudovú kultúru
a v akej časovej dotácii. Osobitne nás zaujímal program Rozšírenej
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v týchto regiónoch.6
Z výsledkov výskumu vyplynulo, že témy regionálnej výchovy
a ľudovej kultúry sa v školskom roku 2010/2011 systematicky rozvíjali
v približne jednej tretine základných škôl Liptova a Oravy. 35 % základných
škôl z regiónov uviedlo realizáciu voliteľného predmetu regionálna výchova,
a to predovšetkým v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Suverénna
väčšina škôl uviedla časovú dotáciu predmetu jednou hodinou týždenne.
Program Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v uvedenom roku
realizovalo 8% škôl, čo je pokles o takmer polovicu oproti roku 2005.7 Okrem
spevu a zbierania ľudových piesní v obciach regiónu školy ďalej uvádzali:
 pôsobenie detských folklórnych súborov,
 hru na ľudových nástrojoch,
 budovanie ľudových izieb na pôde školy,
 organizovanie exkurzií s regionálnou tematikou,
 účasť žiakov na dielňach tradičných remesiel.

Foto: Archív C-ET-ART
6

Oslovili sme všetky základné školy (spolu 113 škôl) a základné umelecké školy (spolu
17 škôl) Liptova a Oravy, na ktoré sme vyslali dotazník v printovej forme s možnosťou
vyplnenia dotazníka tiež online. Zo základných škôl sa nám vrátilo 48 (42 %) vyplnených
dotazníkov (rovnomerne zastúpených z oboch regiónov), zo základných umeleckých škôl sa
nám vrátili 2 vyplnené dotazníky (12 %), a to z regiónu Liptov. Bližšie Krušinská, Martina:
Regionálna výchova a ľudová kultúra v základných všeobecnovzdelávacích a umeleckých
školách na Slovensku. In: Objavovanie strateného v čase : umenie a remeslá etnografického
charakteru regiónov Liptov a Orava. I. vydanie. Ružomberok,Verbum : PF KU v Ružomberku
2012. 121 s. ISBN 978-80-8084-837-8, s. 47-55.
7
V čase realizácie vyššie spomínaného prieskumu v roku 2005 uvedený program uvádzalo 15 %
základných škôl Liptova a Oravy.
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Z tohto výskumu môžeme konštatovať systematické realizovanie tém
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v základných školách regiónov Liptov
a Orava v školskom roku 2010/2011. Aj keď sme zaznamenali pokles
realizácie programu Regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v týchto
regiónoch, v značnej miere, ako sme poukázali, program saturoval voliteľný
predmet regionálna výchova.
V súčasnom inovovanom Štátnom vzdelávacom programe sa pojem
„regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra“ nachádza už len v rámci
prierezovej témy v primárnom stupni vzdelávania. V nižšom sekundárnom
stupni vzdelávania sa pojem explicitne vyskytuje iba v rámci prierezovej témy
multikultúrna výchova. Nakoľko program bol do praxe uvedený od školského
roku 2015/2016, blízka budúcnosť ukáže, ako sa uvedená skutočnosť dotkne
významnosti tém regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v základných školách
na Slovensku.
Z odpovedí a slabej návratnosti dotazníkov zo základných
umeleckých škôl Liptova a Oravy (poznámka č. 6) v rámci spomínaného
výskumu môžeme predpokladať marginálne vzdelávanie v ľudovom umení
v hudobnom odbore týchto škôl uvedených regiónov. Výnimku predstavuje
Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby v Ružomberku, ktorej už
názov hovorí o inakosti vo vzťahu k ostatným základným umeleckým školám
na Slovensku.
Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby v Ružomberku
Škola existuje od roku 2008. Pôsobenie školy nadviazalo na dlhodobú
činnosť folklórneho súboru Liptov.8 V rokoch 2010 – 2015 program školy
úspešne prešiel experimentálnym overovaním tzv. Tanečno-hudobného
odboru regionálnej ľudovej kultúry. Dnes sa v škole vyučuje podľa
špecifického a jedinečného vzdelávacieho programu zameraného na región
Liptov, predovšetkým na subregión dolný Liptov. Tak z hľadiska
organizačnej formy vyučovania, ako aj z hľadiska obsahu vzdelávania, škola
predstavuje unikátny model v systéme základných umeleckých škôl na
Slovensku i vo svete. V škole môžu žiaci navštevovať dva odbory, a to:9
3.1

8

V roku 2016 oslávil FS Liptov 70 rokov existencie! Od školského roku 2016/2017 škola
z existenčných dôvodov prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Ružomberok ako Základná
umelecká škola ľudového tanca a hudby (predtým bola súkromnou umeleckou školou).
9
Littva, Igor et. al: Súkromná umelecká škola ľudového tanca a hudby : začiatky a smerovanie.
In: Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptov
a Orava. Ružomberok, Verbum : PF KU v Ružomberku 2012. 121 s. ISBN 978-80-8084-837-8,
s. 57-59.
Littva, Igor: Miesto základnej umeleckej školy vo vzdelávaní a výchove k ľudovej – tradičnej
kultúre a regionálnej výchove. In: Rusko, Pavol et. al. (ed.) : Zborník z konferencie Aktuálne
hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní, konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku.
Ružomberok, Verbum : KU v Ružomberok 2010. 241 s. ISBN 978-80-8084-540-7, s. 125-130.
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Foto: Archív C-ET-ART
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry
Tu sa vyučuje predovšetkým tanec ľudový (povinný predmet), ale aj
tanec klasický a jazzový (voliteľné predmety) tak, aby žiaci boli pripravení
absolvovať prijímacie skúšky na tanečné konzervatórium. Vo vyšších
ročníkoch sa pridávajú historické a zľudovené tance. Okrem toho majú žiaci
hodiny hlasovej prípravy (ľudový spev) a hodiny hry na šesťdierkovej
pastierskej píšťalke. V predmete regionálna výchova žiaci dostávajú
informácie o dolnom Liptove: o ľudovom odeve, remeslách, architektúre,
zvykoch jednotlivých obcí a iné. Súčasťou odboru je tiež predmet hudobná
teória. Povinná je prax žiakov v detskom folklórnom súbore Liptáčik.
Hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry
Prioritne sa vyučuje hra na ľudových hudobných nástrojoch, ktoré
patrili do ľudových hudobných zoskupení na Liptove, a ľudový spev.
Súčasťou odboru je predmet ľudové aerofóny, v ktorom sa žiak počas štúdia
stretne s hrou na viacerých ľudových hudobných nástrojoch patriacich do tejto
skupiny: od šesťdierkovej pastierskej píšťalky cez dvojačku, koncovku až po
fujaru. Z ďalších hudobných nástrojov sa vyučuje hra na husliach vrátane
oktávok, hra na viole, kontrabase, heligónke, akordeóne, klavíri. Súčasťou
odboru je tiež predmet hudobná teória a regionálna výchova.
Špecifikum školského programu je, že žiaci na všetkých stupňoch
vzdelávania, najmä však v tanečno-hudobnom odbore, sú vzdelávaní tak
v ľudovom tanci, ako aj v ľudovom speve a v hre na ľudových hudobných
nástrojoch. Takýto program vzdelávania má múzický charakter, ktorý je tak
veľmi zdôrazňovaný v súčasnom hudobnom vzdelávaní. Ľudová pieseň je
základným východiskom v každej umeleckej zložke - tanečnej, speváckej
či muzikantskej.
Škola realizuje nasledovné stupne vzdelávania:
 prípravné štúdium,
 prvý stupeň základného štúdia,
 druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých.
Absolventi školy sú pripravovaní na pôsobenie vo folklórnych
súboroch, na štúdium na tanečných konzervatóriách a na vysokých školách,
ponúkajúcich odbor etnológie a etnomuzikológie. Jedným z výstupov pre
sledovanie úrovne školy sú dvakrát ročne uskutočňované koncerty, kde sa
žiaci prezentujú pred širokou verejnosťou. Ide spravidla o jeden a pol
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hodinový program spolu s Folklórnym súborom Liptov, zložený zo zvykov,
hier, piesní a tancov v príslušných krojoch jednej obce z dolného Liptova.
Okrem toho pedagógovia a žiaci vykonávajú každoročne výskum a zber
ľudového materiálu z obcí dolného Liptova. Získané materiály sú následne
súčasťou štúdia. Žiaci by tak mali v priebehu štúdia štýlovo správne
interpretovať tance a piesne z vybraných obcí regiónu.
Snahou riaditeľa školy Mgr. Igora Littvu je, aby „žiaci počas štúdia
v uvedených odboroch dokázali interpretovať v študovanom umeleckom smere
príslušný tanečný, spevácky, či muzikantský štýl, patriaci tej-ktorej obci, či
hudobnému zoskupeniu. Žiaci by mali ďalej dobre poznať jednotlivé
špecifické kultúrne charakteristiky obcí a dokázať ich tak v budúcnosti do
obce vrátiť.“10

Foto: Archív C-ET-ART
Záver
V príspevku sme poukázali na dôležitú skutočnosť, že prirodzené
vychovávanie – osvojovanie si tradícií v rodinách minulosti -, v dnešnej dobe
do istej miery saturuje inštitucionalizované vzdelávanie. V základných
školách, ako preukázal výskum, sa po roku 1989 začalo realizovať
systematické vzdelávanie v oblasti regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.
Hudobné vzdelávanie má v regionalisticky zameraných školách
špecifický charakter: zdôrazňuje sa spev piesní regiónu, zbieranie piesní
v danej lokalite, triedenie a archivovanie piesní, hra na ľudových hudobných
nástrojoch, pôsobenie detských folklórnych súborov na pôde školy a iné.
Unikátny model školy na Slovensku, ale aj mimo jeho hraníc predstavuje
Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby v Ružomberku. Vzdelávací
program školy je takmer výlučne zameraný na ľudovú kultúru regiónu Liptov,
predovšetkým subregiónu dolný Liptov.
V tejto súvislosti sa v súčasnosti zdôrazňuje naliehavá potreba
vytvorenia študijných programov, integrujúcich odbor etnológie
a pedagogiky, ktoré na terciárnom stupni vzdelávania alebo v rámci
kontinuálneho vzdelávania pripravia kompetentných pedagogických
10

Tamtiež, s. 58.
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zamestnancov pre pôsobenie v regionalisticky orientovaných školách na
Slovensku.
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Akým spôsobom rozvíjať hudobný potenciál študenta
v súčasnej škole?
How to Develop Musical potential of Pupils
in a Contemporary School?
Iwona Bodziak
Abstrakt
Súčasná škola môže rozvíjať hudobný potenciál žiakov / študentov
prostredníctvom správnej organizácie vzdelávacieho procesu. Avšak
zodpovednosť za presadzovanie tohto rozvoja je vecou učiteľa, ktorého
úlohou je motivovať, aktivizovať záujem a zvýšiť úroveň ašpirácie
žiakov na základe ich hudobných schopností.

Kl'účové slová: Hudobný vývoj. Zvláštne schopnosti. Záujmy. Vlastné
aktivity. Úroveň ašpirácie. Hudobný potenciál. Motivácia
k učeniu. Stimulácia rozvoja.
Abstrakt
The contemporary school can develop musical potential of pupils through
the proper organization of the teaching-education process. However, the
responsibility for stimulating this development lies with the teacher whose
task is to motivate, activate, arouse the interest and raise the aspiration
level of pupils based on their musical abilities. As a result, learning
becomes a process of self-education.

Keywords: Musical Development. Special Abilities. Interests. Individual
Activity. Level of Aspiration. Musical Potential. Motives for
Learning. Stimulating the Development.
„Nauczyciel ociera się o wieczność.
Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”
Henry Adams
Każde dziecko rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych,
jednak rozwój tego potencjału zależy od intensywności inkulturacji oraz
oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Zoltan Kodaly na pytanie,
w jakim wieku powinno się zacząć uczyć dziecko muzyki, odpowiedział:
„w chwili narodzin matki”. Bo czy matka, która sama nie śpiewała, nie słuchała
muzyki, czy też nie grała na jakimkolwiek instrumencie będzie w stanie
„zarazić muzyką” swoje dziecko? Czy będzie śpiewać jemu piosenki? Czy
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będzie widziała taką potrzebę?.1 Nie ulega wątpliwości, iż dziecko od
najwcześniejszego okresu życia powinno obcować z muzyką, słuchać i uczyć
się jej tak, jak od urodzenia słucha i uczy się języka ojczystego. Zdaniem
Edwina E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się przez pierwsze 9 lat
życia, a potem osiągają ustabilizowany poziom. Im młodsze jest dziecko, tym
więcej korzysta z oddziaływań muzycznych środowiska, którego wpływ
systematycznie maleje i jest niepomiernie mniejszy u dziecka w drugiej lub
trzeciej klasie szkoły podstawowej niż u dziecka w wieku przedszkolnym i
wcześniej.2 Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który
będzie procentował przez całe życie.
Pierwszymi przewodnikami po świecie muzyki są rodzice dopiero
później nauczyciel. Dziecko powinno jak najwcześniej doświadczyć silnych
pozytywnych przeżyć związanych z muzyką i nawiązać z nią emocjonalny
kontakt. Ważne jest, aby rozbudzić głód muzyki i potrzebę poszukiwania
doświadczeń muzycznych. Zadaniom tym sprosta nauczyciel posiadający
kompetencje muzyczne, pedagogiczne i interpersonalne. W nowoczesnym
świecie nauczyciel muzyki powinien kształtować gust i dobry smak nowych
pokoleń oraz przygotowywać ich do świadomych wyborów z szerokiej oferty
kulturalnej pozycji na wyższym poziomie estetycznym. Powinien być
przewodnikiem po kulturze wykazującym się takimi cechami jak: autonomia
wewnętrzna, autentyzm, empatia, odpowiedzialność za siebie i za uczniów,
posiadanie swoich ideałów i odwaga w ich głoszeniu, zdolność pobudzania
motywacji.3
Rola nauczyciela w rozwijaniu potencjału muzycznego ucznia
Istniejący w dzisiejszym świecie chaos w sferze wartości, kryzys
kultury i wychowania skłania do zastanowienia się nad rolą nauczyciela
w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka.
Współczesne dzieci coraz więcej czasu spędzają w cyberprzestrzeni,
a nie w świecie realnym. Media stanowią dla nich swoiste środowisko
wychowawcze i zatrzymują przed ekranem w złudnym poczuciu
uczestniczenia w działaniu i kulturze. Jednak charyzmatyczny nauczyciel
muzyki jako pasjonat i pedagog może stać się przewodnikiem po świecie
kultury i towarzyszem w rozwoju potencjału muzycznego swoich uczniów.
Coraz częściej mówi się o pasji jako o ważnym elemencie pracy nauczyciela.
Christopher Day pisze, że pasja nie jest luksusem, dodatkiem czy cechą
wąskiego grona pedagogów - jest ona zupełnie podstawowym elementem

1

FYK, J. 2012, Dekada dla muzyki. s. 92
http://www.zajeciagordonowskie.strefa.pl/
3
MARKIEWICZ, L. 2008. O sztuce pedagogiki instrumentalnej wybrane zagadnienia. s. 137.
2
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dobrego nauczania.4 Pasja w osiąganiu celów jest zaraźliwa, dlatego warto nią
zarażać swoich uczniów.
Nauczyciele powinni stale pracować nad swymi umiejętnościami
i wiedzą, dotyczącą nie tylko tego, czego uczą, lecz także, jak należy to
robić.5 Ich powinnością jest dbać o własny rozwój poprzez ciągłe
doskonalenie. Potencjał muzyczny ucznia może być rozwijany przez
nauczyciela, który nie jest dla siebie istotą nieznaną. Jednak umiejętność
samopoznania nie jest łatwa, a przyznanie się do własnych błędów jeszcze
trudniejsze. Jakże często przyczyny wielu problemów nie tkwią w uczniu lecz
w nas samych, w naszym sposobie myślenia i postępowania. Muzyk
podejmując pracę pedagogiczną powinien odpowiedzieć sobie na pytania:
 czy rzeczywiście chce uczyć
 czy widzi siebie w roli nauczyciela
 czy tego rodzaju praca da mu zawodową satysfakcję
 czy lubi dzieci i młodzież
 czy potrafi cieszyć się ich sukcesami
 czy autentycznie zależy mu na ich rozwoju
ponieważ negatywne skutki postępowania nauczyciela mogą być nie
do naprawienia, gdyż ma do czynienia z wrażliwym instrumentem, jakim jest
rosnący, rozwijający się człowiek.6 Dzieci w wieku trzech-czterech lat
wykazują naturalne zainteresowanie muzyką. Potem - pod wpływem
"systemowego umuzykalniania" - ich muzyczna wrażliwość dramatycznie
tępieje. Muzyka staje się jedynie tłem, uzupełnieniem bądź pretekstem dla
innych działań.7 Tymczasem chodzi o to, by obudzić drzemiącą w każdym
dziecku muzykę i wydobyć jego wewnętrzny potencjał. Ważne jest
pobudzenie wyobraźni i kształcenie smaku artystycznego ucznia. Mądry
i doświadczony nauczyciel będzie nie tylko tworzył warunki do nauki,
kontrolował i oceniał, ale zainteresuje się problemami i trudnościami ucznia,
będzie pomagał, doradzał, ukierunkowywał i inspirował. Uczeń musi mieć
świadomość, że w przypadku kłopotów i trudności może liczyć na serdeczną i
życzliwą pomoc ze strony nauczyciela. W ten sposób kształtujemy potrzebę
kontaktów z nauczycielem oraz poczucie zaufania, tak ważne w procesie
oddziaływania wychowawczego. Uczenie to służenie uczniowi swoją wiedzą
i doświadczeniem. Nowoczesny pedagog musi więcej uczyć się tego, jak
uczyć swych uczniów, aniżeli tego, czego będzie ich uczył.
Nauczyciel dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów
w procesie nauczania musi sobie jasno zdawać sprawę z tego, że bezpośredni
wpływ na efekty uczenia się mają: zainteresowania, nastawienia, poziom
4

KONASZKIEWICZ, Z. 2012, Konieczne obszary refleksji współczesnego pedagoga muzyka.
s. 122
5
DAY, Ch. 2004. Rozwój zawodowy nauczyciela. s. 24
6
MARKIEWICZ, L. 2008. O sztuce pedagogiki instrumentalnej wybrane zagadnienia. s. 139
7
CIESIELSKI, R. 2015. Muzyczna " mitologia", Czy jesteśmy społeczeństwem głuchych?. s. 9
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aspiracji oraz motywy działania każdego ucznia. Warunkiem rozwoju
muzycznego dziecka jest atrakcyjność form przekazu niezbędnych
wiadomości teoretycznych oraz umiejętności. Każdy nauczyciel powinien
pamiętać o tym, że rozwój muzyczny uczniów nie przebiega równomiernie,
a postęp i wyniki zależą od odpowiedniego oddziaływania dydaktycznowychowawczego, w którym miejsce nadrzędne zajmuje dziecko oraz jego
indywidualna, bardzo wrażliwa i plastyczna osobowość. Nauczyciel muzyki
powinien posiadać wiedzę o głównych okresach rozwojowych dzieci
i młodzieży oraz cechy sprzyjające pracy pedagoga takie jak:
 dostrzeganie i respektowanie indywidualności ucznia
 umiejętność odbierania informacji
 traktowanie ucznia jako podmiotu
 zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna
 posiadanie autorytetu.8
Rozwijanie potencjału muzycznego ucznia wymaga od nauczyciela
motywowania go do pracy. Jest to jednocześnie wspomaganie rozwoju ucznia
w codziennych, nawet najdrobniejszych działaniach. Nauczyciel który ma
poczucie własnej wartości, jest przyjacielski, aktywny, wierzy w siebie
i swoich uczniów, dostrzega w nich dobro, doskonałość i potencjał, które
współistnieją wraz z niedoskonałościami. W takiej sytuacji uczeń czuje się
ważny i wie, że nauczycielowi na nim zależy. I to dodaje mu skrzydeł.
Do szkół trafia młodzież, z którą nauczyciele zwykle sobie nie radzą podkreślają brak motywacji do nauki, agresję, stosowanie używek,
niestabilność emocjonalną. Stąd w dzisiejszym świecie edukatorzy potrzebują
nowych kompetencji, aby motywować uczniów do zdobywania wiedzy
i rozwijania własnego potencjału.9
W takiej rzeczywistości edukacyjnej nauczyciel powinien posiadać
kompetencje coachingowe i dbać o własny, holistyczny rozwój. Nauczyciel coach jest w pełni akceptujący, wspierający, uważny, obserwujący, szanujący
uczniów i ich działania, etyczny, towarzyszący, "chroniący" przed
zagrożeniami, wskazujący właściwie zadanymi pytaniami najlepsze
rozwiązania dla konkretnego ucznia, wskazujący kierunki rozwoju,
motywujący do myślenia, refleksji, odczuwania, działania, rozwijania
kreatywności, pracy z przeciwnościami, podejmowania wyzwań, wskazujący
uczniowi na całkowicie czasem niewidoczny dla niego jego własny
potencjał.10 Nauczyciel coach nie doradza, nie sugeruje, nie wartościuje, nie
ocenia, nie szuka rozwiązań dla problemów ucznia i nie udziela odpowiedzi
na pytania, które zadał. Szanuje każdą wypowiedź i postanowienie ucznia.
8

WŁODARSKI, Z. MATCZAK, A. 1992. Wprowadzenie do psychologii. s. 444-445
KUPAJ, L. KRYSA, W. 2014. Kompetencje coachingowe nauczycieli: jak rozwijać potencjał
ucznia w szkole. s. 11
10
MORYTO, B. 2015. Coaching w szkole artystycznej. s. 15-16
9
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Zadaje pytania, na które czasem trudno znaleźć odpowiedź, ale gdy
odpowiedź się pojawi, jest to wartościowe odkrycie dla ucznia.11 W ten
sposób aktywuje potencjał, który pobudza ucznia do działania oraz
kreatywnego myślenia.
Nauczyciel może rozwinąć potencjał ucznia akceptując go takim,
jakim jest. W ten sposób wyzwala w nim wiarę w nieograniczone możliwości.
Akceptacja, docenienie i pochwała wzmacnia ucznia i pozwala zbudować
wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Takie działania ze strony
nauczyciela wpływają na zaangażowanie, dzięki któremu uczeń chce się
uczyć i wierzy, że mu się powiedzie. Każde dziecko z natury oczekuje
zaufania, miłości i akceptacji. Ważne jest, aby nauczyciel wzbudzał zaufanie
swoich uczniów i traktował ich z szacunkiem, zapewniając poufność
w kwestii ich spraw. Nauczyciel - pedagog nie zajmuje się tylko nauczaniem
ale również wychowuje i kształtuje charakter oraz zachowania młodego
człowieka. Wychowawca powinien zdawać sobie sprawę, że najmniej może
przekazać tym, co mówi. Więcej może zdziałać tym, co robi. Najbardziej
i najskuteczniej wychowuje jednak tym, kim jest12.
W reformowanym systemie edukacji podstawą do rozwoju ucznia jest
wydobywanie jego szczególnych możliwości, umiejętności i zdolności. Tylko
dobrze przygotowany do pracy, twórczy, otwarty na innowacje nauczyciel
może pomóc uczniowi rozwinąć jego potencjał. W procesie dydaktycznowychowawczym nie wystarcza już tylko przekazywanie i odtwarzanie wiedzy
oraz kształcenie pilności. Konieczne jest rozwijanie potencjału twórczego
przygotowujące ucznia do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych,
szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. Potrzebne jest rozwijanie inwencji,
pomysłowości, wyobraźni, twórczego myślenia wobec pojawiających się
trudnych problemów i skłonności do stałego pogłębiania wiedzy
i samodoskonalenia. Nauczyciel może wpływać na rozwój potencjału
muzycznego swoich uczniów poprzez:
 stopniowe zwiększanie wymagań
 ciekawe prowadzenie lekcji
 realizację indywidualnych programów kształcenia
 podejmowanie indywidualnego toku nauki lub przenoszenie do klas
programowo wyższych
 zachęcanie do wymyślania, tworzenia rzeczy w sposób społecznie
użyteczny, oryginalny i dotychczas nieznany
 uczenie twórczego rozwiązywania problemów, motywowanie do
samodzielności i podejmowania inicjatyw
 zachęcanie do konfrontacji wiedzy i umiejętności w konkursach

11

KUPAJ, L. KRYSA, W. 2014. Kompetencje coachingowe nauczycieli: jak rozwijać
potencjał ucznia w szkole. s. 165
12
MARKIEWICZ, L. 2008. O sztuce pedagogiki instrumentalnej wybrane zagadnienia. s. 139
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wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy oraz inspirowanie do
korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania
zainteresowań oraz aktywności poznawczej
stwarzanie atmosfery akceptacji
wyrażanie zadowolenia z sukcesów ucznia
przyjmowanie uwag
radzenie sobie z niepowodzeniami

Nauczyciele pasjonaci, poprzez swoje działania kształtują motywację
uczniów i umożliwiają im przeżywanie sukcesu, a także zachęcają do wysiłku,
co ma zdecydowany wpływ na rozwój ich zdolności muzycznych. Często
mimo predyspozycji, zdolności te nie ujawniają się i nie rozwijają, jeśli
dziecko nie ma odpowiedniej pomocy, zachęty, ukierunkowania, możliwości
ćwiczenia i sprawdzania się. W niesprzyjających warunkach rozwój zdolności
może ulec częściowemu lub prawie całkowitemu zahamowaniu.
Najwspanialszą rzeczą, jaką może zrobić nauczyciel dla ucznia jest pomóc mu
odnaleźć jego mocne strony, docenić je i wesprzeć go w ich rozwijaniu.
Najlepszą pomocą jest życzliwe towarzyszenie mu w dochodzeniu do swojego
rozwiązania, uważne słuchanie, rozumienie i akceptacja oraz dostarczanie
informacji wtedy, gdy o nie prosi. Nauczyciel współczesnej szkoły nie może
być tylko przekaźnikiem wiedzy. Kierowane są do niego oczekiwania
i postulaty, by wspierał działania poznawcze uczniów, by stymulował
uczniów w rozwoju, by uczył ich uczenia się.
Aktywizujące strategie kształcenia
Tradycyjne formy nauczania oparte o system klasowo-lekcyjny nie
sprzyjają dostatecznemu ujawnianiu, pobudzaniu i rozwijaniu zdolności.
W Polsce po 1989 roku ujawniły się w całej pełni i rozwinęły alternatywne
koncepcje edukacyjne, oferujące i akceptujące różnorodność w nauczaniu13.
Zwrócono uwagę na działania aktywizujące ucznia ponieważ aktywność jest
jednym z czynników determinujących rozwój poznawczy dziecka.
Aktywizacja ucznia to istotna zmiana w stosunku do kształcenia
tradycyjnego, która polega na zmianie działań nauczyciela, który:
 ułatwia zdobywanie wiedzy a nie jej dostarcza
 zachęca do poszukiwań zamiast podawać gotowe informacje
 przywiązuje dużą uwagę do przemyśleń uczniów
 raczej stawia pytania, niż przekazuje gotowe formuły czy rozwiązania
 stwarza warunki do dokonywania własnych odkryć i samodzielnego
rozwiązywania problemów oraz zdobywania wiedzy i umiejętności
poprzez aktywność własną ucznia14
13
14

FROŁOWICZ, E. 2008. Aktywny uczeń w świecie muzyki. s. 5
FROŁOWICZ, E. 2008. Aktywny uczeń w świecie muzyki. s. 6
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Celem działań aktywizujących jest pobudzenie twórczego myślenia
oraz stymulacja aktywności ucznia w trakcie różnych działań edukacyjnych.
Działania te prowadzą w konsekwencji do tego, że podmiot uczący się
przewyższa aktywnością podmiot nauczający.
Aktywizujące strategie kształcenia należy wykorzystywać w pracy
z uczniami ponieważ zapamiętujemy:
 10% tego, co czytamy,
 20% tego, co słyszymy,
 30% tego, co słyszymy i widzimy,
 70% tego, co sami mówimy,
 90% tego, co sami robimy15
Nauczyciel muzyki z poczuciem własnej wartości, wykorzystując
kompetencje coachingowe może z powodzeniem odkrywać i rozwijać
potencjał muzyczny swoich uczniów. Tylko autonomicznie myślący,
odważny w działaniu i nieustannie poszukujący nauczyciel będzie w stanie
przekazywać wartości, niezbędne do bycia człowiekiem. Dlatego najpierw
należy wychowywać a w dalszej kolejności kształcić.
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Hierarchizace v tonálních vztazích: aplikace „probe-tone
method“ u studentů víceletého gymnázia
Tonal Hierarchy: Tone-probe Method and its Application
on the Grammar School Students
Markéta Karafiátová

Abstrakt
Tonální hierarchizace je jednou ze základních vlastností mentálního
zpracování hudby. Příspěvek se zabývá jejím výzkumem za použití
„probe-tone method“ C. Krumhanslové. Skupinu respondentů v počtu
130 představují studenti víceletého gymnázia ve věku 11-17 let. Byly
sledovány čtyři aspekty: adekvátnost použití „probe-tone method“
vzhledem k věku respondentů, variabilnost hudebního podnětu, profil
hudebnosti studentů a věkový rozdíl.

Klíčová slova: Tonální hierarchizace. „Probe-tone method“. Studenti gymnázia.

Abstract
Tonal hierarchy is one of the basic characteristics of mental processing
in music. The paper deals with the research of tonal hierarchy while
using the "probe-tone method" first aplied by C. Krumhansl. The
respondents (n = 130), aged 11-17, were grammar school students. Four
aspects were examined: the pertinence of the "probe-tone method"
relative to the age of the respondents, variability of musical stimuli,
students musicality profile, and age difference.

Keywords: Tonal hierarchy. „Probe-tone method“. Grammar school students.
Předmětem studie je problematika mentálního zpracování
hierarchických vztahů mezi tóny v rámci jedné tóniny. Součástí příspěvku je
zpráva o výzkumu, jehož cílem je ověřit užití výzkumné metody tonální
hierarchizace C. L. Krumhanslové, původně aplikované na vysokoškolských
studentech, na žácích víceletého gymnázia tj. věkové skupině pubescentů
a adolescentů (11-17 let).
Obecně lze význam slova hierarchie chápat jako určitý vnitřní řád, či
systém, v němž nalezneme různé prvky tvořící stupnici hodnot či vztahů.
Protože práce pojednává o tonální hierarchii, jsou základními prvky tohoto
systému tóny a vztahy mezi nimi. Evropská hudební kultura je v největší míře
ovlivněna diatonikou, skladatel má v rámci oktávy k dispozici celkem
jedenáct tónů, kterých může využívat při komponování. Některé z nich však
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posluchač vnímá a posuzuje v rámci tóniny jako důležitější, než jiné (viz
hypotézy).
Probe-tone je metoda, která je užívána pro diagnostiku tonálně
hierarchických vztahů. Je založená na posuzování určitého tónu v kontextu
tóniny. Její aplikací v praxi se zabývala Carol Lynne Krumhansl. V rámci
svého působení provedla několik výzkumů, o nichž sepsala publikaci
s názvem Cognitive Foundations of Musical Pitch (viz hypotézu č. 1).
Hypotézy výzkumu
H1 : Nejvyšší skóre získají tóny, zastupující první, třetí a pátý stupeň
dané tóniny – tónika, třetí stupeň a dominanta. Výrazně vyšší skóre získá také
IV. stupeň – subdominanta. Na dalších pozicích se umístí ostatní stupně dané
tóniny (II., VI., VII.). Poslední příčky obsadí tóny, které do dané tóniny
nepatří.
H2: Při porovnání položek 1-12 (tónina D dur, tóny zadány
chronologicky) a položek 13-23 (tónina F dur, tóny zadány náhodně) nebudou
rozdíly v odpovědích žáků, skóre jednotlivých tónů se nebude lišit, v obou
tóninách bude podobné (viz graf č. 1).
H3: Výsledky žáků, kteří mají praktické hudební zkušenosti (hrají na
hudební nástroj, zpívají ve sboru atd.) jsou odlišné od výsledků žáků, kteří se
hudebním aktivitám nevěnují ve svém volném čase, ale pouze ve školní výuce
HV (viz graf č. 2, 3).
H4: Výsledky nejsou závislé na věku respondentů. Odpovědi starších
žáků (I. a II. ročník vyššího gymnázia) jsou ve srovnání s odpověďmi jejich
mladších kolegů obdobné.1 (viz graf č. 4)
Výzkumný vzorek tvořilo 130 žáků ze šesti tříd gymnázia Uničov.
Ze všech čtyř ročníků nižšího gymnázia se na výzkumu podílelo 85 žáků,
z toho 36 chlapců a 49 dívek ve věku 11–15 let. Ze dvou ročníků vyššího
gymnázia se do výzkumu zapojilo celkem 46 žáků, z toho 18 chlapců a 28
dívek, jejichž věkové rozmezí se pohybuje mezi 15–17 lety. Jedna z položek
testu zjišťovala, zda mají žáci praktické zkušenosti s hudbou mimo školní
výuku (hra na hudební nástroj, zpěv ve sboru, sólový zpěv atd.). Z počtu 130
žáků označilo 79 z nich variantu, že se hudebním aktivitám věnují i mimo
školu, 51 respondentů volilo opačnou odpověď.
Zjištění a výsledky
H1: následující porovnání ověří nebo vyvrátí, zda lze pravidla tonální
hierarchie aplikovat na všechny získané výsledky. V tónině D dur došlo
k naprosté shodě se zákonitostmi tonální hierarchie, ovšem v F dur nemohly
být všechny vytyčené body potvrzeny. To také ovlivňuje celkový součet skóre
jednotlivých stupňů. Podle něj se na první pozici umístila tónika s celkovým
1

Kategorie Skupina č. 2 ukazuje hodnoty zaznamenané žáky kvinty + 1. roč. a sexty + 2. roč.
Skupina č. 1 zobrazuje hodnoty skupiny nejmladších respondentů – prima, sekunda.
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počtem 1415 bodů, na druhém místě dominanta s finálním skóre 1350 bodů.
Celkové pořadí těchto dvou stupňů potvrzuje rovněž fakt, že na stejných
příčkách se umístily i v jednotlivých tóninách. Třetí pozice, na níž se
v celkovém pořadí umístil VI. stupeň, se mírně vymyká konceptu tonální
hierarchie, podle něhož by měla tato příčka náležet buď III. stupni nebo
subdominantě. I přesto získal právě VI. stupeň skóre, které v součtu činí 1118
bodů, a zařadil se tak před subdominantu, která se objevila až na čtvrté pozici
s celkovým skóre 1113 bodů. Na páté příčce celkového pořadí se umístil III.
stupeň, který od všech respondentů získal celkem 1058 bodů. Šestá i sedmá
pozice patří VII. (1010 bodů) a II. stupni (1009 bodů). Pokud se nyní
zaměříme na poslední příčky celkového pořadí, objevují se zde tóny, které do
žádné z tónin nepatřily. Jednalo se o snížené a zvýšené stupně. Když tyto
získané výsledky porovnáme s vytyčenými body první hypotézy, zjistíme, že
s výjimkou VI. stupně, jenž se umístil na třetí pozici, došlo k úplnému
potvrzení pravidel tonální hierarchie všemi respondenty.
H2 je zaměřená na porovnání výsledků při různém zadání testu.
Proměnila se nejen tónina, ale také způsob řazení tónů. Graf v příloze (viz
graf č. 1) porovnává informace zaznamenané respondenty v obou tóninách.
Můžeme z něj vyčíst jak celkový počet bodů, který tón získal (bodové skóre),
tak jeho procentuální vyjádření skóre. Na ose x nalezneme celkové pořadí
stupňů, seřazené podle četnosti jejich volby. Osa y obsahuje rozmezí možného
skóre.
Na první pozici se umístila v obou tóninách tónika, avšak v D dur
získala nepatrně vyšší skóre (rozdíl činí 11%). Na druhé pozici se opět shodně
umístila dominanta. Pokud porovnáme rozdíl těchto hodnot, zjistíme, že není
tak velký jako v případě tóniky. Činí totiž pouhé 4% z celkového skóre.
Zajímavá je však situace, která nastala v F dur. Tónika se umístila na první
příčce a obdržela nepatrně vyšší počet bodů než dominanta, které patří druhá
pozice. Rozdíl činní jeden bod a v procentuálním vyjádření se pohybuje pouze
v jedné desetině procenta. U třetí příčky v celkovém pořadí pozorujeme první
větší odlišnost. V D dur se na tomto místě nachází subdominanta, zatímco v F
dur náleží tato příčka VI. stupni. V celkovém pořadí se na třetím místě
nachází VI. stupeň. V tónině D dur získal 531 (58,1%) bodů, v F dur potom
skóre 587 (64,5%). Rozdíl těchto dvou položek činí 6,4%. V pořadí čtvrtým
stupněm se stala subdominanta, jejíž rozdíl skóre v jednotlivých tóninách činil
8,7%. Na pátém místě se objevuje třetí stupeň, jehož skóre se v tóninách liší
minimálně, jde pouze o 3%. Šestou pozici obsadil VII. stupeň, na sedmé se
umístil poslední ze stupňů, který do tónin patřil. Tím byl II. stupeň. Na
posledních pěti pozicích se nachází stupně, které do tónin nepatří. I mezi nimi
lze pozorovat drobné rozdíly, nejvýraznější z nich v případě zvýšeného pátého
stupně. Z těchto výsledků tedy jasně vyplývá, že z velké části došlo rovněž
k potvrzení pravidel tonální hierarchie a to v obou tóninách. Jedinou větší
odchylkou bylo umístění VI. stupně v F dur.
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Hlavním cílem H3 bylo srovnání výsledků dvou skupin respondentů.
První z nich tvořili žáci aktivně se věnující hudebním aktivitám (61%),
druhou potom respondenti, kteří se s praktickými dovednostmi v oblasti
hudby setkávají pouze v hodinách HV na gymnáziu (39%). V některých
bodech se jejich výsledky příliš nelišily, avšak v mnohých byly rozdíly
zásadní. V D dur se obě skupiny shodly na pořadí jednotlivých stupňů, což se
však již nestalo v tónině F dur. Pokud srovnáváme skóre jednotlivých stupňů,
lze odhalit jisté zákonitosti opakující se v případě obou tónin. Skupina,
respondentů s praktickým hudebním vzděláním, zaznamenala stabilnější
výsledky v obou tóninách. Nejen v pořadí stupňů, ale také ve skóre
přiřazenému jednotlivým stupňům, spolehlivěji poznávali důležité tóny.
Zatímco ve výsledcích druhé skupiny respondentů nelze jasně zpozorovat
pravidelnost v hodnocení. Skóre by se mělo vyvíjet, tedy čím vyšší celkové
pořadí tónu, tím menší skóre, což se u druhé skupiny nestalo. Došlo tedy
k potvrzení třetí hypotézy. Nelze popřít, že praktické hudební zkušenosti měly
pozitivní vliv na výsledky respondentů při testování v oblasti tonálněharmonického cítění (viz graf č. 2, 3).
Hlavním cílem H4 je potvrdit či vyvrátit tvrzení, že věk respondentů
může mít rozhodující vliv na výsledky v tomto testu. Pokud se zaměříme na
interpretaci výsledků jednotlivých stupňů, zjistíme, že rozdíly mezi celkovým
skóre nejsou nijak výrazné, alespoň na prvních čtyřech pozicích. První změna
nastala u hodnocení VII. stupně. Vidíme, že skupina nejmladších respondentů
jej ohodnotila na 53,10%, zatímco skupina starších žáků mu přisoudila
68,94%. Jde doposud o jeden z nejvýraznějších rozdílů v procentuálním
hodnocení, neboť činí 15,84%. Podobné odlišnosti objevíme rovněž na šesté
a sedmé pozici celkového pořadí, kde se umístil II. a III. stupeň. Jedná se o
tyto rozdíly, 10,95% a 21,24%. V dalším porovnání procentuálního vyjádření
následujících stupňů se již neobjevují větší odlišnosti. Jediný očividný rozdíl
ve výši skóre vidíme u zv. IV. stupně, 12,97%.
Důležité bude nyní následující porovnání (viz graf č. 4). Modré
sloupce grafu reprezentují hodnoty, naměřené u mladších respondentů. Průběh
skóre je většinou sestupný, řídí se tedy pořadím jednotlivých položek.
Hodnoty v modrém sloupci se s postupem míst celkového pořadí zmenšují.
Pokud však srovnáme celkové umístění jednotlivých stupňů s pravidly tonální
hierarchie, zjistíme, že došlo k malé odchylce. VI., VII. a II. stupeň by se totiž
měly umístit v rozmezí pátého až sedmého místa. Z výsledků mladších
respondentů vyplývá pořadí, které není zcela totožné s pravidly tonální
hierarchie. Když se nyní zaměříme na průběh skóre u starších žáků, vidíme,
že v mnoha místech nemá sestupnou tendenci. Jde především o VII., II. a III.
stupeň, kde vidíme největší procentuální rozdíly v hodnocení obou skupin.
Starší žáci těmto stupňům připsali mnohem větší hodnotu. To mohlo být
způsobeno lepším vnímáním pravidel tonální hierarchie, nebo také menším
soustředěním či únavou respondentů. Avšak pro vyjádření určitého
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konkrétnějšího stanoviska by bylo třeba případné závěry ověřit na větší
skupině respondentů.
PŘÍLOHY
Graf č. 1 Srovnání celkového skóre jednotlivých stupňů v D dur a F dur
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Graf č. 3 Porovnání jednotlivých stupňů v D dur
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Graf č. 4 Skóre jednotlivých tónů

73,50% 70,70%
68,94%
65,84%
80,00%
62,60%
59,50%
70,00%
60,25%
72,05%
46,27%
49,38%
60,00%
66,46%
43,17%
50,00%
33,54%
71,12%
40,00%
44,60%
53,10%
44,20%
28,57%
30,00%
33,30%
27,90%
42,20%
20,00%
49,30%
60,56%
25,20%
10,00%
0,00%
T
D
VI.
S
VII.
II.
III. sn. VI. sn. VII. zv. IV. sn. III. sn. II.

skupina č. 1

skupina č. 2

Bibliografia
FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2007.
HALLAM, S.; CROSS, I.; THAUT, M. (eds.) The Oxford Handbook
of musical psychology. New York: Oxford University Press, 2009.
KRUMHANSL, C., L. Cognitive Foundations of Musical Pitch. New York:
Oxford University Press, 2001.
SEDLÁK, František; VÁŇOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele.
Praha: Karolinum, 2013.
Mgr. Markéta Karafiátová
Katedra hudební výchovy Univerzity Palackého
Olomouc
e-mail: Mar.Karafiatova@seznam.cz

103

Suchánková, E.:
Výuka čtení not u dětí, které se učí hrát na klavír

Výuka čtení not u dětí, které se učí hrát na klavír
The Teaching of Sight-reading for Children
who Learn to Play the Piano
Eva Suchánková
Abstrakt
Příspěvek se věnuje problematice čtení not u dětí, které se učí hrát na
klavír. Nejprve je zohledněn věk dítěte, diskutována chvíle a podmínky,
za kterých je vhodné na hodinách klavíru s dětmi se čtením not začít.
Dále jsou jmenovány a popsány metody, které je možné aplikovat při
výuce čtení not a poslední část příspěvku tvoří přehled českých
materiálů používaných k výuce čtení not v Čechách.

Klíčová slova: Čtení not. Klavír. Děti u klavíru. České materiály ke čtení not.
Metody čtení not.
Abstract
The contribution deals with sight-reading issues connected with children
learning to play the piano. First off, the child’s age is taken into
consideration, followed by the right moment and conditions under
which it is convenient to start with sight-reading lessons. Subsequently,
various methods of sight-reading are named and described that can be
used in piano teaching. The contribution concludes with an overview of
Czech materials that are used in sight-reading teaching in the Czech
republic.

Keywords: Sight-reading. Piano. Children and Piano. Czech materials for
sight-reading. Methods of sight-reading.
Dovednost číst noty je neoddělitelnou součástí výuky na hudební
nástroje. Při hře na klavír se děti učí číst noty hned ve dvou klíčích,
v houslovém a basovém. Zejména čtení not v basovém klíči dělá většině dětí
problémy. Výuka čtení not je téma, kterému se věnuji i ve své dizertační práci
a sama jsem již do oblasti této problematiky přispěla tvorbou materiálu pro
děti. Na základě zkušeností se svými žáky a výpovědí mých kolegů, kteří jsou
též klavírními pedagogy, jsem zjistila, že právě čtení not dělá dětem při výuce
hry na klavír největší problémy. V rámci dizertační práce budu provádět
empirický výzkum pomocí dotazníku, který bude rozeslán pedagogům hry na
klavír na základních uměleckých školách v Čechách, abych svou teorii mohla
ověřit na širším vzorku zúčastněných. V dotazníku bych mimo jiné chtěla
ověřit právě zkušenosti pedagogů s problémy se čtením not u jejich žáků.
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Věk dítěte a čtení not
Při výuce čtení not je potřeba brát v potaz věk dítěte. Nejčastější věk,
ve kterém se děti začínají učit hrát na klavír, se pohybuje mezi třemi a sedmi
lety. Vezmeme-li v úvahu tyto rozdíly ve věku začátečníků ve hře na klavír, je
potřeba také zohlednit, kdy je vhodné začít s výukou čtení not.
Než se podíváme na jednotlivá věková období, je potřeba říci, že čtení
not by mělo nastoupit do výuky až poté, co děti ovládnou správné základní
návyky hraní na klavír. Za tyto správné návyky se považuje dobrá orientace na
klaviatuře, správné sezení s oporou o nohy, schopnost použití váhy paže při hře
a základní správné návyky pohybu rukou po klaviatuře, a v neposlední řadě
schopnost spojení hry se sluchovou kontrolou. Až tehdy, kdy dítě ovládne hru
na klavír do této míry, je vhodné začít s výukou čtení notového textu.
Při hře na klavír se zapojují především tři složky – hmat, sluch a zrak.
Je velice důležité, aby v počátečním stádiu vyučování měly děti možnost
a dostatek času propojit tyto tři složky, získat přehled o tvaru klaviatury,
bezpečně se orientovat jak hmatově, tak zrakově, pomocí zraku přenášet ruku
po klaviatuře a kontrolovat své pohyby a postavení ruky, pomocí sluchu
kontrolovat základní správnou tvorbu klavírního tónu. Ve chvíli, kdy se ke hře
přidá čtení notového textu, se zrak odpoutá od klaviatury a sleduje notový text,
ruce tedy musí dokázat samy vyhledat patřičné tóny na klaviatuře s minimální
účastí zraku, a kontrola správnosti hry pak zůstává hlavně na sluchu.
Délka této první fáze výuky hry na klavír, kdy se dítě seznamuje
s klaviaturou a získává první základní správné návyky, je velice individuální.
Ze zkušenosti mohu říci, že čtyři až šest týdnů tvoří minimum, kdy dítě hraje
pouze podle sluchu, a až poté se začne seznamovat se čtením not. Tato
počáteční fáze se však může protáhnout i na více týdnů až měsíců, podle
individuálních schopností každého dítěte. Hra podle sluchu by však neměla
trvat příliš dlouho, např. celé pololetí školního roku. Dítě si pak snadno
zvykne na to, že při hře na klavír pouze napodobuje svého učitele a začne se
spoléhat na svůj sluch a hudební paměť do té míry, že samostatné čtení not
pak pro něho bude velkou překážkou. Záleží tedy na zkušenostech pedagoga
a jeho schopnostech odhadnout správnou chvíli, kdy je potřeba se čtením not
na hodinách začít. Se čtením not by se mělo začít záhy poté, co dítě zvládne
základní správné návyky hry na klavír, které jsme si popsali výše.
Nyní se podíváme na jednotlivá věková období.
J. Langmeier a D. Krejčířová ve Vývojové psychologii píší: „Kolem
čtyř let se vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové (symbolické)
na vyšší úroveň názorového (intuitivního) myšlení. V předchozím stádiu
předpojmovém užívalo slov nebo jiných symbolů jako předpojmů – napůl ještě
vázaných na individuální předměty, napůl již směřující k obecnosti. Nyní již
uvažuje v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných
podobností. Usuzování je však zatím vázáno na vnímané či představované –
vždy se dítě zaměřuje na to, co vidí či vidělo, i když to už rozčleňuje. Mohli
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bychom tedy mluvit o rozčleněném názoru proti jednoduchému názoru
v dřívější etapě.“1
Pro klavírní vyučování z tohoto citátu můžeme usuzovat, že do čtyř
let věku není nutné vyučovat děti čtení not, protože jejich myšlení je ještě
příliš abstraktní, symbolické, nikoli konkrétní. Do čtyř let věku je vhodné, aby
výuka hry na klavír probíhala hravě, tak, aby dítě získávalo dobré
senzomotorické návyky, rozvíjelo jemnou motoriku při hře, ale necítilo se
přetížené. Hra na klavír probíhá nápodobou učitele, dítě hraje podle sluchu
a získává správné návyky tvorby tónu, rozvíjí sluchovou složku, začíná se
orientovat na klaviatuře.
Tím nechci říci, že výuka čtení not u dětí do čtyř let není možná.
Sama jsem se setkala s případy dětí ve věku do čtyř let, které dokázaly hrát na
klavír mimořádně obtížné skladby a číst noty uměly dříve, než číst abecedu.
Hraní na klavír je velice rozmanitý obor, v němž záleží především na
schopnostech, dovednostech a míry nadání jednotlivce, jeho rodinném
zázemí, na učiteli a mnoha dalších faktorech, které ovlivňují rychlost rozvoje
schopností dítěte při hře a klavír. Na tomto místě však není mým úkolem
hovořit o problematice okolních jevů, které mají vliv na dítě a jeho klavírní
vývoj. Tomuto tématu věnuji jinou kapitolu ve své dizertační práci.
U dětí od čtyř do šesti let je vhodné začít s výukou čtení not hned po
zvládnutí základních správných návyků hry na klavír, které byly popsány
výše. U dětí od sedmi let a starších není naopak vhodné čtení not příliš
odkládat. Děti v tomto věku se již ve škole naučily číst, a tak pro ně
pochopení hudebních symbolů a značek není zdaleka tak obtížné. Naopak je
třeba u těchto starších dětí dávat pozor, aby se období hraní podle sluchu
neprotáhlo na příliš dlouhou dobu. Může se potom stát, že si děti až příliš
zvyknou na to, že jim učitel vše ukáže a předehraje, a začnou na svého učitele
spoléhat do té míry, že nemají motivaci naučit se noty samostatně číst.
Metody čtení not
Existuje řada metod a způsobů, jak postupovat s dětmi ve výuce čtení not.
Dočasné rozdělení čtení not v houslovém a basovém klíči
Tato metoda vychází z předpokladu, že dětem se lépe učí číst noty
v houslovém klíči. Jedná se tedy o dočasné rozdělení čtení not. Nejprve se
děti naučí číst noty v houslovém klíči, poté teprve v basovém, a nakonec se
čtení v obou klíčích propojí tak, jak je to obvyklé pro klavírní notovou
osnovu. Tato metoda nepředstavuje pro děti tak velkou zátěž, protože učení je
rozděleno do několika fází, a děti tak získávají znalosti o čtení not postupně.
Jako nejefektivnější způsob využití této metody se jeví takový, kdy si
děti s pomocí pedagoga vytvoří v notové osnově záchytné body nejprve na
tónech, které leží na stejných linkách, na kterých začínají odpovídající klíče,
1
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což je g1 v klíči houslovém a F malé v klíči basovém. Za výchozí notu se
považuje c1, které tvoří zrcadlový předěl mezi oběma klíči. Od těchto tónů je
pak možné ostatní noty v prvním stadiu výuky čtení not odvozovat
a odpočítávat. Postupně se do notové osnovy přidávají další záchytné noty, až
dítě umí číst noty v rámci celé notové osnovy.
Současné čtení not v houslovém i basovém klíči
Tato metoda učí děti číst noty v obou klíčích najednou. Většinou
vychází ze zrcadlového čtení not. Výchozí nota, kterou se děti naučí číst, je
c1, které leží na pomocné lince v houslovém klíči pod notovou osnovou,
a v basovém klíči nad notovou osnovou a vypadá přitom úplně stejně v obou
klíčích. Tvoří tedy přirozený předěl mezi oběma klíči. Od c1 se pak postupně
vzdalují tóny na obě strany v zrcadlovém postupu. Děti se nejprve vzdalují od
c1 pouze o jeden až dva tóny na obě strany, a postupně se vzdalují o více
a více tónů. Tak se naučí číst noty od c1 směrem nahoru do houslového klíče
i směrem dolů do basového.
Odvození not v basovém klíči od houslového
V klavírní literatuře pro děti se v průběhu dějin objevily i pokusy
basový klíč eliminovat a nahradit ho druhým houslovým klíčem. Žák Josefa
Proksche Václav Švarc (1830-1892) je autorem Grosse theoretisch-praktische
Klavierschule, která vyšla ve Vídni roku 1873. S basovým klíčem začíná až
po zvládnutí houslového, a dokonce se ho pokusil úplně nahradit druhým
houslovým klíčem, který by se četl o dvě oktávy níž, což se dlouhodobě
neujalo.
Další pomůckou na odvození not v basovém klíči pomocí houslového
klíče je představa, jako by byly noty zapsané v houslovém klíči. Nota, která je
zapsaná v basovém klíči, se přečte jako v houslovém klíči. Najdeme ji na
klavíru, posuneme o malou tercii výš a o dvě oktávy dolů, a tím získáme
správný tón v basovém klíči. Jako příklad nám poslouží C malé v basovém
klíči, které odpovídá zápisem v notové osnově tónu a1 v houslovém klíči.
Pokud a1 posuneme o malou tercii nahoru, získáme tón c2, ten pak posuneme
o dvě oktávy níže, a získáme tón C malé. Tato metoda je však poněkud
nespolehlivá právě kvůli intervalu malé tercie, protože není samozřejmostí, že
dítě bude umět najít tento interval spolehlivě a samostatně od všech tónů.
Metoda je také poněkud zdlouhavá, takže ve výuce nepřevažuje.
Čtení not bez notové osnovy
Tato metoda nejprve učí děti pochopit směr, kterým se noty v notové
osnově pohybují. Zpočátku tedy úplně chybí notová osnova, a děti hrají pouze
podle samotných not. Tuto metodu využívají hojně zahraniční klavírní školy,
např. německá klavírní škola Tastenzauberei (Drabon, 2006) viz obrázek.
Teprve po pochopení směru, kterým se noty pohybují, se přechází ke čtení not
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v notové osnově. Zahraniční materiály pak ve větší míře než české používají
metodu čtení not v zrcadlovém pohybu od c1, kterou jsme si popsali výše.

Používané české materiály, které se věnují čtení not u klavíru
Klavírní škola pro začátečníky
Čtení not se věnuje dodnes používaná učenice Klavírní škola pro
začátečníky autorů Böhmové, Grünfeldové a Sarauera. Podle jejich názoru by
čtení not měl žák ovládnout až poté, kdy má pevně uloženou orientaci na
klaviatuře a dokáže sluchem kontrolovat, co hraje za tóny. To je názor velice
správný a dodnes se podle něj klavírní pedagogika řídí. Čtení not je však
vyřešeno poměrně nešťastně, protože všechna cvičení se zpočátku pohybují
pouze v pětiprstové poloze, kdy pravá ruka hraje na tónech c2-g2.
„Než začne žák hrát z not, naučí se dobře orientovat v pětiprstové
poloze c2-c2, aby bez dívání na klávesy věděl, kterým prstem bude hrát
každou jednotlivou notu...Každé cvičení nejprve žák ovládne po rytmické
stránce tak, aby je dovedl vyklepat s hlasitým, přesným dvouslabičným
počítáním. Vedle toho se učí žák každé cvičení nahlas plynně číst; u každé
noty určuje také prst, kterým bude hrát. Teprve pak cvičí s hlasitým
počítáním, napřed zcela pomalu. Při hře z not se nedívá na klávesy.“2
Autoři měli jistě dobré úmysly, ale svou metodu čtení not značně
překombinovali a naložili žákovi příliš mnoho činností najednou. Při hlasitém
počítání rytmu a jmenování tónů žák nemá možnost sluchové kontroly toho,
co hraje. Metoda čtení not v dlouhém setrvávání v pětiprstové poloze navíc
žáka značně omezuje v rozvoji hmatové orientace na klaviatuře. Tato metoda
také vede žáka k mechanické hře bez hudebního výrazu.
Klavírní školička Z. Janžurové a M. Borové
V Klavírní školičce je čtení not již zpracováno výborně metodou
dočasného rozdělení čtení not nejprve v houslovém klíči, poté v basovém. Po
seznámení s houslovým klíčem se jako první nota v notové osnově učí nota
e1, následuje f1 a g1. Písničky, které se hrají ve Školičce po sluchu, jsou
2

Grünfeldová, Böhmová, & Sarauer, 1971
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v rozsahu e1-g1. Až poté autorky zařazují čtení not d1 a c1. Tónem, od
kterého se děti ve Školičce učí odvozovat ostatní noty, je tedy e1 na první
lince v notové osnově. Postupně jsou pak doplněny noty a1, h1 a c2. Poté se
přistupuje ke čtení not v basovém klíči. Začíná se notou G velké a postupuje
se směrem vzhůru k D v malé oktávě.
Metoda autorek je veskrze správná a velmi dobře zpracovaná.
Nešťastná je pouze volba tónu e1 jako výchozího tónu pro čtení not
v houslovém klíči, a zároveň volba G velkého jako výchozího tónu pro čtení
not v basovém klíči. Tyto dvě noty totiž obě začínají na první lince a velice se
sobě podobají. Pro malé dítě toto může být matoucí. Jako lepší způsob na
naučení a zapamatování čtení not se mi jeví čtení not od výchozího tónu c1
v obou klíčích, kde c1 tvoří „zrcadlo“ mezi oběma klíči, a které je opravdu
stejné pro oba klíče. Souhlasím s autorkami však v postupném čtení not po
sekundových krocích směrem vzhůru. Také rozdělení čtení not nejprve
v houslovém klíči, poté v basovém, je velice vhodný postup pro děti. Na
Klavírní školičku navazuje Nová klavírní škola stejných autorek. V jejím
prvním díle je v kapitole Hrajeme podle not ještě na začátku velice krátce
shrnuto a připomenuto čtení not, a pak už následují skladby.
Klavírní prvouka L. Šimkové
V Klavírní prvouce najdeme zpočátku čtení not pouze dvou linkách
notové osnovy, viz obrázek. Tímto způsobem se děti nejprve učí chápat, že
noty se zapisují na linky a do mezer (do mezery mezi dvěma linkami na
obrázku lze zapsat ještě jednu notu). Děti se učí střídat různé skupiny prstů
a vnímají pohyb not v notové osnově a jejich rytmus na dětských říkadlech.

Poté, co žák absolvuje cvičení na dvou notových linkách, je seznámen
s houslovým klíčem a naučí se poznávat v notách notu g1, protože je na stejné
lince, jako houslový klíč. Autorka pak seznamuje žáky rovnou s oběma klíči
a používá notu c1 jako předělovou notu.
eBook Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy E. Suchánkové
Ve svém materiálu, který jsem vytvořila pro děti, aby se naučily dobře
číst noty, vycházím z metody dočasného rozdělení čtení not. Nejprve učím
děti číst noty v houslovém klíči v rozsahu c1-g2, poté přistupuji ke čtení not
v basovém klíči v rozsahu c1-F velké. V Pohádkovém čtení not se děti naučí
číst noty v rozsahu celé notové osnovy, přičemž nota c1 tvoří výchozí notu
pro oba klíče, a zároveň je jedinou notou v materiálu na pomocné lince. Noty
g1 a F malé jsou použity jako záchytné body v notové osnově, protože
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začínají na stejných linkách, jako odpovídající hudební klíče. Moje metoda je
založena na interaktivní práci dětí s materiálem, ve kterém mají možnost si
noty zakreslit do velké notové osnovy, zapamatovat si noty pomocí celé řady
mnemotechnických pomůcek, jako je pohádkový příběh, na kterém je celé
čtení not vysvětleno. Materiál doplňuje množství drobných skladbiček, na
kterých si děti vždy po nauční několika not vyzkouší tyto noty v praxi zahrát
na klavíru.
Kromě samotného čtení výšky not se děti v eBooku ještě naučí počítat
délky not, tedy rytmus, a další základní dovednosti čtení notového textu, jako
je pochopení zápisu staccata, legata, repetice, pomlk, čtení označení taktu,
čtení not s křížky a béčky, odrážku a další. Protože se jedná o elektronicky
dostupný materiál, obsahuje také audionahrávky všech skladbiček, které jsem
pro tento účel sama natočila. Materiál je určený především k domácí
samostatné práci dětí, proto bylo pro mne důležité, aby si děti doma měly
možnost poslechnout, jak mají skladbičky znít a zkontrolovat si tak, zda se je
naučily dobře zahrát. Materiál se liší od ostatních zmiňovaných také tím, že se
nejedná o klavírní školu, ve které se děti učí kromě čtení not celkově
zvládnout hru na klavír. Pohádkově snadné čtení not se věnuje pouze
problematice čtení not a vychází z předpokladu, že děti se již na klavír učí
hrát, ale se čtením not mají problémy.
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Elementárne klavírne improvizácie
s ostinátnym basovým sprievodom
Elementary Piano Improvisations with Ostinato Bass
Tibor Feledi
Abstrakt
Príspevok prezentuje koncept autorovej metodiky elementárnej
klavírnej improvizácie. Jej cieľom je inšpirovať začínajúceho klaviristu
k improvizovanej hre na klavíri. Žiaci sú zväčša schopní prirodzene
improvizovať, no potrebujú hranice, ktorým rozumejú a v ktorých sa
môžu realizovať.

Kľúčové slová: Klavír. Improvizácia. Stupnice. Ostinato. Bas.
Abstract
The paper presents the concept of author's methodology of elementary
piano improvisation. Its aim is to inspire the novice pianist in
improvised piano playing. Students are usually able to improvise
naturally, but they need boundaries they can understand and in which
they can realize their potential.

Key words: Piano. Improvisation. Scales. Ostinato. Bass.
Inštrumentálna hudobná pedagogika je založená na interpretácii
naučených skladieb čo je nesporne dôležitá vec. Väčšina žiakov (a často aj
skúsených hudobníkov) však nie je schopná interpretovať skladbu voľne bez
nôt. Vo výtvarnej výchove je úplne prirodzené, že žiak dostane voľnú tému,
v ktorej sa môže realizovať a zhmotniť svoje aktuálne invencie. V hudobnej
edukácii sa často táto možnosť žiakom upiera, aj keď je súčasťou Štátneho
vzdelávacieho programu. Často sa obhajuje nedostatočnou skúsenosťou,
technickými zručnosťami či teoretickými vedomosťami. Hudobná edukácia
sa tým vymyká reálnym potrebám edukácie žiaka. Tento fakt je spôsobený
nedostatočnou pripravenosťou a informovanosťou pedagógov z oblasti
hudobnej improvizácie, hudobnej teórie, či celkovým nezáujmom pedagógov
o hudobnú improvizáciu. Ak prirovnáme hudobnú edukáciu dieťaťa
k jazykovej edukácii, v prvotných fázach dieťa začne samo improvizáciou
toho, čo je schopné interpretovať. Nevychádza zo žiadnych teoretických
vedomostí. Deti sa najprv učia rozprávať imitovaním svojich rodičov.
Napodobňujú zvuky reči, ktorú okolo seba počujú. V prvotných fázach
používajú reťazce nesúvislých zvukov. Po určitom čase však začnú selektovať
slová a dávať im sémantický význam. Neskôr dosiahnu schopnosť vytvárať
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jednoduché slovné spojenia, schopné interakcie s okolitým svetom. Pomocou
pokusov a omylov sa časom nadobudne plynulosť a zreteľnosť v prejave.
V dvoch, troch rokoch je väčšina detí schopná komunikácie na základnej
úrovni, čo je omnoho skôr, ako sú si vedomé pravidiel gramatiky či
dokonca abecedy. (V dospelom veku sa rovnako každý z nás stretáva
s improvizáciou pri reči. Ak stretne neznámeho človeka, ktorý položí otázku,
rovnako nemáte pripravenú odpoveď, čo znamená, že musíte improvizovať
a použiť svoje aktuálne znalosti).
Schopnosť hudobnej improvizácie je rovnako dôležitá ako interpretácia
komponovanej hudby. Na improvizáciu nie je potrebné mať špeciálne
schopnosti, ako sa mnoho pedagógov domnieva, treba ju len včas rozvíjať
a podporovať.
Pojem improvizácia je definovaný ako tvorivý prejav alebo výtvor
bez predchádzajúcej prípravy. Latinské slovo improvisus znamená „nečakaný,
nepredvídavý“. Improvizácia sa deje vtedy, ak nepoznáme cieľ, ale
smerujeme k nemu a prekážky prekonávame kreatívnym spôsobom.
Počas svojej pedagogickej praxe som si vytvoril krátke improvizačné
modely, na ktoré môžu žiaci voľne improvizovať. Cieľom týchto modelov je
inšpirovať začínajúceho klaviristu (a teda aj jeho pedagóga) k improvizovanej
hre na klavíri. Žiaci sú zväčša schopní prirodzene improvizovať, no potrebujú
určité hranice, v ktorých sa môžu pohybovať. Tento priestor je priamo
definovaný stupnicou, ktorá vytvára tonálne centrum s ostinátnym basovým
sprievodom.
Metodický postup
Každá skladbička sa skladá zo sprievodnej figurácie v nižšom registri
klavíra, ktorá sa ostinátne opakuje v ľubovoľnej dĺžke trvania. Tento model
vytvára špecifický tonálny priestor, ktorý priamo podnecuje melodické
invencie.

Obr. 1: Klesajúci bas v spodnom registri klavíra
Ďalšiu informáciu o výraze skladby napovedá jej samotný názov.
Dôležitým prvkom každej skladby sa teda stáva jej výraz, ktorý vytvára
pedagóg spoločne so žiakom. Práve z tohto dôvodu nie je uvádzané tempo ani
výrazový prvok v notovom zápise. Hľadanie správneho výrazu je súčasťou
procesu objavovania a spoznávania správneho spôsobu interpretácie v danej
skladbičke. Výraz sa môže v priebehu skladby aj meniť, čím môže vytvárať
akúsi formovú štruktúru skladby.
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Melodická improvizácia vzniká na vymedzených tónoch, ktoré sú
znázornené zelenou farbou na klaviatúre a tvoria stupnicu, mód. Tieto
„dovolené“ klávesy sa vzťahujú na všetky oktávy klavíra. Pri tvorbe melódie
by mal mať žiak na pamäti tematický obsah skladby a jeho zrozumiteľnosť.
Analógiou môže byť ľudská reč, ktorá je podmienená dýchaním, čím
prirodzene vytvára pauzy v hovorenom prejave.

Obr. 2: Vymedzenie tonálneho priestoru pre improvizáciu v danej skladbe
Bodka na klávese znázorňuje tonálne centrum stupnice. To podnecuje
žiaka aby ukončoval frázy daným tónom, alebo aby bol tento tón často
prítomný v improvizovanej melódii. Rovnako poukazuje na rozdielnu náladu
tónin (módov), ktoré zdieľajú rovnaké tóny, ale majú odlišné tonálne centrum.
Modely sú zoradené od ľahších ku ťažším. Často obsahujú zložený takt čo
narúša symetrickosť formy a vytvára netypické metrum.

Obr. 3: Zložený takt
V závislosti od veku a úrovne vyspelosti žiaka a jeho technických
schopností môžeme so skladbami pracovať rôznymi spôsobmi:
1. Najmenší žiaci improvizujú iba jednohlasnú melódiu vo vymedzenej
stupnici, ideálne striedaním oboch rúk alebo jednou rukou. Pedagóg
sprevádza žiaka podľa daného basového sprievodu, ktorý môže
rozšíriť o hustejší rytmus alebo obohatiť akordmi či variáciami. Pre
žiakovu inšpiráciu sa môžu pedagóg a žiak striedať pri improvizovaní
napríklad každé štyri takty. Pedagóg však neustále hrá basový
sprievod v svojej ľavej ruke. Žiak by mal reagovať na improvizáciu
pedagóga vlastnou melódiou, môže ju napodobniť alebo odpovedať
na ňu formou „rozhovoru“.
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2. Môžeme použiť aj rytmické modely (na osobitných kartičkách).
Rytmus najprv žiaci vyrytmizujú a potom prenesú do improvizovanej
melódie, kde ho stále opakujú (môžeme kombinovať viacero
rytmických modelov za sebou).

Obr. 4: Rytmický model
Skúsenejší žiaci môžu hrať skladby aj sami. Na úvod je nevyhnutná
automatizácia sprievodu v ľavej ruke, ktorá oslobodí myseľ a umožní
sústrediť sa na improvizáciu v pravej ruke. Rovnako môže použiť rytmické
modely alebo vymyslieť aj vlastné. Žiak môže vymyslieť aj vlastnú tému, na
ktorú bude následne improvizovať a na konci sa k nej znova vráti. Pri
improvizácii môže použiť všetky vymedzené tóny zo stupnice danej skladby
a to aj viachlasnými melódiami či akordmi.
Strana s prázdnou notovou osnovou a klaviatúrou slúži na vytvorenie
vlastného modelu. Žiak si môže vymyslieť vlastnú stupnicu a basový
sprievod, ktorý si spoločne s pedagógom zaznamená do nôt. Na voľné miesta
si môže nakresliť vlastné obrázky so svojou tematikou.

Obr. 5: Prázdna klaviatúra pre vytvorenie vlastného tonálneho priestoru
vyfarbením príslušných klávesov

Obr. 6: Prázdna notová osnova na vyplnenie vlastného ostinátneho modelu
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Ďalšiu možnosť využitia modelov nachádzame aj v klavírnom duu
či ansámblovej hre. V tomto prípade je otvorenosť formy ešte viac vítaná.
Niet pochýb že pri vyučovaní akéhokoľvek predmetu je nevyhnutné upútať
pozornosť žiaka, vytvoriť priestor pre vlastnú iniciatívu, podporiť ju. Čím je
nižšia veková hranica žiaka, tým je kladená vyššia potreba pre pestrosť
a rozmanitosť pri edukačnej činnosti. Koncentrácia žiakov nižších ročníkov je
nesmierne krátka. Je preto nevyhnutná častá zmena činností, medzi ktorými
môže byť aj hra týchto improvizačných modelov ako doplnok k tradičnej
hudobnej edukácii.
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Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 61
jako jeden z písňových cyklů inspirovaný lidovou poezií
jiného evropského národa
The Song Cycle Four Songs on the Words of Serbian Folk
Poems, no 6. as the Result of Inspiration of the Folk
Poetry by Another European nation
Ludmila Kroupová
Abstrakt
Příspěvek se zabývá písňovým cyklem od Antonína Dvořáka. Je uveden
krátkým pojednáním o okolnostech vzniku cyklu a skladatelově písňové
tvorbě na lidovou poezii jiných slovanských národů a poté vymezuje
srbskou historii a kulturu jako jeden z pramenů inspirace pro díla
českého romantismu. Příspěvek je zakončen shrnutím obsahové stránky
cyklu a jeho interpretačními specifiky.

Klíčová slova: Lidová píseň. Antonín Dvořák. Historie. Srbsko. Interpretace.
Abstract
The contribution follows up Antonin Dvorak's song cycle. It is
introduced by the short treatise on circumstances in rising the given
cycle and the composer's song work by the folksongs of other Slavic
nations and then defines the Serbian history and culture as the
inspiration for the works of the Czech Romanticism. The whole
contribution is concluded with the specification of the interpretation
while the songs are being performed.

Keywords: Folk song. Antonin Dvorak. History. Serbia. Interpretation.
1 Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6
1.1 Okolnosti vzniku cyklu
Čtyři písně na slova srbské lidové poezie zkomponoval skladatel
Antonín Dvořák v roce 1872 a jsou jedním z prvních děl, která vykazují
odklon od jeho „novoromantického“ období konce 60. let a zároveň jsou
prvním dílem, v němž se obrací k lidovým textům. Jako básnickou předlohu si
skladatel vybral čtyři básně z prvního svazku dvoudílné sbírky Zpěvy lidu
1

Původně nesl cyklus opusové číslo 16, ale po revizi, při níž skladatel některá svá díla vyřadil,
byl označen číslem 6. V jeho těsné blízkosti vznikl např. Klavírní kvintet A dur, jenž měl
původně opusové číslo 15, po revizi pak 5, nebo Písně z Rukopisu královédvorského
s původním opusovým číslem 17, posléze pak 7.
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srbského, a sice hned z prvního oddílu2 „Mládí a milost“.3 Sbírka rok před
tím vyšla v Praze v rámci antologie světové poezie, a při této příležitosti ji do
češtiny přeložil Siegfried Kapper.4 Z volby básní je zřejmé Dvořákovo
směřování ke slovanské tematice, která se v jeho díle v plné síle objeví
o několik let později.
Rovněž poprvé se zde projevuje přístup, který je pro skladatelovu
další tvorbu příznačný - opomíjí původní hudební myšlenku, neparafrázuje ani
neharmonizuje melodie lidových písní, jak bylo dosud zvykem. 5 Místo toho
nechává převládnout atmosféru „lidovosti“ nad skutečnou lidovou předlohou
a z původních písní si bere jen textový podklad, na němž vytváří osobité
stylizace písňových útvarů. Přesně v duchu své doby tak předkládá podstatu
lidové hudby v romantizující podobě a nesnaží se o její přesnou nápodobu.6
Cyklus vyšel v roce 18797 v Simrockově nakladatelství a věnován byl altistce
Amalii Joachimové, manželce houslového virtuosa Josepha Joachima, který
byl Dvořákovým přítelem. Toto vydání neobsahovalo český text, pouze jeho
německý (přel. Josef-Srb Debrnov) a anglický (přel. Natalia MacFarren)
překlad.8 Dvořákův rukopis je ovšem otextován česky.
1.2 Dvořákova písňová tvorba na lidovou poezii jiných slovanských národů
Cyklus v oblasti své inspirace zdaleka nezůstává osamocen - ve
Dvořákově hudební řeči je nezřídka vyzdvihována úspěšná snaha o její
obecně slovanský ráz. Skladatel se často nechal inspirovat lidovou hudbou
a v souladu s dobově aktuální myšlenkou panslavismu nehledal předlohy pro
své písně pouze v české národní tvorbě, nýbrž nacházel zdroje i ve folkloru
jiných národů,9 především slovanských. Důkazem toho je několik více či méně
známých písňových cyklů, z nichž nejranějším dílem jsou právě Čtyři písně
na slova srbské lidové poezie, op. 6. Záhy po nich následují Tři novořecké
2

Stejný oddíl sbírky zaujal rovněž Josefa Suka, který si z něj v roce 1900 vybral texty pro své
Čtyři zpěvy pro mužský sbor, op. 18. Zvolil však básně odlišného charakteru – Bán Varaždinský
a král Matiáš, Raněný, Klid se tratí, Chuďas.
3
Za zmínku stojí, že ve sbírce jsou básně seřazeny v opačném pořadí, než jsou uspořádány
v cyklu, tj. Lásce neujdeš, Výklad znamení, Připamatování, Panenka a tráva.
4
Romantický básník Siegfried Kapper měl k jihoslovanské kultuře blízko - několik let působil
jako lékař v Chorvatsku a kromě Itálie a Německa procestoval i Srbsko, Bosnu, Bulharsko nebo
Rumunsko. Neomezoval se pouze na překlady - jeho literární tvorba zahrnovala čtivé cestopisy,
ale i básně (psané německy) inspirované českou a srbskou lidovou poezií. Některé z nich byly
zhudebněny J. Brahmsem.
5
K tomuto typu práce s lidovou předlohou se vrací ještě několikrát v dílech, jako jsou
Moravské dvojzpěvy nebo písňový cyklus V národním tónu, op. 73.
6
Stejným způsobem později postupuje např. Vítězslav Novák.
7
Ovšem datum ani místo premiéry nejsou známy.
8
Album písní A. Dvořáka, vydané v roce 1907, sice obsahovalo dvě z písní s českým textem,
ovšem tento text vypracoval některý z redaktorů tím způsobem, že přeložil německý překlad
zpět do češtiny, přičemž příliš nedbal na deklamační stránku.
9
Zvlášť by potom stála básnická tvorba cizích autorů a např. původní afroamerická nebo
indiánská hudba - o těchto zdrojích však tento příspěvek nepojednává.
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básně, op. 50,10 jejichž textovou předlohu skladatel nalezl v českém překladu
sbírky Novořecké národní písně.11 Ač to na první pohled není jednoznačné, ke
dvěma již zmíněným přináleží i velmi známý cyklus V národním tónu, op.
73.12 Ač je původ jeho textových předloh v odborné literatuře obvykle
označován jako „slovácký“, poznámka ve skladatelově rukopisu určuje tři ze
čtyř původních písní jako „Slowakisch“. Navíc ve druhé polovině
devatenáctého století bylo obyvatelstvo Slovácka chápáno jako etnicky
slovenské.13 Moravsko-uherská hranice byla v tomto místě dosti propustná
(nejsou zde hory nebo jiná přírodní překážka) a obyvatelé obou oblastí žili
a mluvili víceméně stejně. Vzhledem k současnému státoprávnímu uspořádání
se tedy tento cyklus pro označení „ poezie jiných národů“ plně kvalifikuje. Je
tedy více než zřejmé, že i když těžiště Dvořákovy rozsáhlé písňové tvorby leží
jinde, tento typ kompozic do jeho repertoáru neodmyslitelně patří.
2 Srbská kultura a její vývoj na pozadí srbských národních dějin: jeden
z pramenů inspirace pro díla českého romantismu
Srbsko, jedna ze „zemí na Dunaji“, nezřídka vnímané jako spojnice
mezi východem a západem, je republikou ležící ve vnitrozemí Balkánského
poloostrova,14 dnes známou pravděpodobně především v souvislosti
s občanskou válkou v Jugoslávii. Proces jejího formování však patřil v historii
k těm komplikovanějším a dodnes se tato země vyznačuje různorodou
kulturou i náboženským smýšlením.15 Právě tato demografická i religiózní
rozmanitost tvoří kulturně-historické pozadí, z něhož vycházejí díla
v mnohém podobná našim, avšak s příchutí „jižanské“ exotiky.
Do 12. století16 bylo Srbsko prakticky pouhým shlukem držav střídavě
buď samostatných, nebo podléhajících vládě Byzance, zpod jejíhož područí se
definitivně osvobodilo až za vlády dynastie Nemanjićů: v této době rovněž
došlo k, pro další směřování kulturního vývoje zásadnímu, rozšíření
10

Zde je nutné připomenout nedostatečně zdůrazňovaný fakt o národním směřování
romantického Řecka: v tomto období se neobracelo ke svým slavným starověkým kořenům,
nýbrž tíhlo k (ostatním) balkánským zemím. V uvedeném kontextu nepůsobí Dvořákův výběr
řecké textové předlohy tak výrazně exoticky.
11
Sbírka vyšla v roce 1864 v Praze v knihkupectví H. Dominika a její překlad obstaral
obrozenecký básník Václav Bolemír Nebeský.
12
Cyklus vyšel v roce 1887 u Dvořákova dvorního vydavatele Simrocka v Berlíně.
13
Čemuž nasvědčuje i pojmenování „Moravské Slovensko“, případně tedy Mährische Slowakei
či Моравская Словакия.
14
Republika sousedí s Maďarskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou (ta
se Srbskem tvořila do r. 2006 federaci Státní společenství Srbsko a Černá Hora) s Kosovem
(o jehož přesný status se dodnes vedou spory), s Makedonií, s Bulharskem a Rumunskem.
15
Většinovým náboženstvím je pravoslaví, které vyznávají Srbové a Rumuni, k islámu se hlásí
Albánci a samozřejmě turecká menšina. Římské katolíky zde zastupují Maďaři - ti žijí převážně
v severní části nazvané Vojvodina, jež až do konce první světové války patřila k uherskému
království.
16
Příchod slovanských etnik do země je datován do 6. století a první srbský stát je doložen
v 10. století.
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křesťanství.17 Během panování této dynastie Srbsko výrazně expandovalo
a obohatilo svou kulturu například o makedonské a řecké vlivy. Ve 14. století
však postupně převážily nevýhody heteroetnicity: protože chyběl silný
panovník-sjednotitel, regionální šlechta si začala upevňovat své mocenské
postavení, což nutně vedlo k rozpadu velké říše na mnoho malých (a slabých)
panství. Této nestability využili sílící Turci18a četnými nájezdy zemi ještě více
oslabovali. Vojenské aktivity vyvrcholily v roce 1389 v bitvě na Kosově
poli,19 kde bylo Srbsko poraženo tureckou přesilou.20 Přes další boje
i diplomatická vyjednávání ztrácelo Srbsko postupně svá území a po pádu
hlavního města21 se na několik staletí ocitlo pod osmanskou nadvládou.
Přes všechny uvedené skutečnosti se dá říci, že právě v tomto čase
nejistoty prodělalo Srbsko období, které by se dalo nazvat „zlatým věkem“ jeho
písemnictví. Spolu s novým architektonickým stylem, tzv. moravskou školou,
která zrodila inovativní pojetí sakrálních staveb a obrazů připomínajících
kombinacemi barev a liniemi postav byzantské mozaiky, se prudce rozvíjí
srbská literární tvorba a soustředí se do několika okruhů. Vznikají překlady
byzantských kronik, případně přímo nové historické práce postupně mapující
dějiny Srbska. Velká skupina děl je zaměřena na hagiografii22 a biografii - ta
zahrnuje převážně životopisy panovníků. Opominuty nezůstávají ani milostné
lyrické verše a překlady v Evropě nesmírně populárních rytířských románů
zdůrazňujících žádoucí morální kategorie jako hrdinství, čest, věrnost,
spravedlnost nebo zbožnost. Dlouhodobým - a logickým - námětem mnoha
srbských lidových (junáckých) písní je boj s osmanskými Turky.
Pod nadvládou Turků se do srbské kultury nesmazatelně dostává
orientální vliv - v první řadě dochází k postupné islamizaci23 a uplatňování
islámských zákonů. Toto období, trvající v podstatě až do 19. století, je tradičně
spojováno s útlumem společenských vztahů a v důsledku toho i kultury, ovšem
skutečnost je složitější. Na jednu stranu ze srbských dějin mizí na čtyři staletí
vlastní stát a Srbsko splývá s ostatními balkánskými provinciemi osmanského
impéria (a dosud samostatná srbská pravoslavná církev se podřizuje církevní

17

pravoslavného
Výraz „Turci“ je zde používán v souladu s evropskou tradicí jako souhrnný název pro
muslimské obyvatele „Turecka“ neboli Osmanské říše. Ve skutečnosti však v této říši tvořili
etničtí Turci pouhou menšinu obyvatelstva vyznávajícího islám.
19
Čím je pro české dějiny Bílá Hora, tím je pro Srby tato bitva.
20
Údajně také zradou jednoho ze srbských vojenských velitelů - ale byť je toto téma v literatuře
s patřičnou emotivností zpracováváno (např. v díle O království Slovanů z počátku 17. století),
zůstává pravděpodobně pouze legendou.
21
Smederevo bylo obsazeno v roce 1459.
22
Písemnictví s náměty životních osudů a činů světců - oblibě se těší zejména sv. Petka.
23
Nutno dodat, že tato islamizace probíhala postupně a převážně dobrovolně. Část obyvatel na
islám přestoupila poměrně záhy, neboť to s sebou neslo značné praktické výhody.
Nemuslimové mohli víceméně svobodně vyznávat své náboženství, ale zůstávali občany druhé
kategorie. Tato skutečnost byla samozřejmě zdrojem neustálého napětí.
18
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správě v Cařihradu). Na stranu druhou, soužití s Osmany srbskou kulturu24
hluboce poznamenává v negativním, ale i pozitivním smyslu slova (např.
mnohé turecké výrazy se natrvalo stávají nedílnou součástí srbské slovní zásoby
- a s novým jazykem přichází i nové vlivy do literatury). Dalším kulturním
impulsem se stává masivní migrace příslušníků všech sociálních vrstev na sever
- především na uherské území,25 kde se postupně vytváří nové kulturní,
náboženské, ale i hospodářské středisko Srbů. Uherští panovníci měli
(především v 15. - 17. století) zájem na zabezpečení své jižní hranice, a tak
srbští kolonisté, kteří ji hájili, měli nezvykle široká práva právě v náboženské
i kulturní oblasti - a všechna svá privilegia si dokázali až do konce 18. století
také udržet. Toto přesunutí kulturního života na sever, mimo Osmanskou říši,
znamenalo zcela zásadní civilizační posun: uherští Srbové se náhle dostali do
styku s aktuálními evropskými myšlenkami i uměleckými směry, což
předznamenalo jejich další směřování.
Jednoznačnou cestu k opětovné autonomii nastoupili Srbové na
začátku 19. století, a to sérií povstání, z nichž první začalo jako pouhý lokální
protest, ale brzy se přelilo do celého „bělehradského sandžaku“.26 Došlo
během něj i k vyjednávání srbské reprezentace s Ruskem a nakonec
i s Cařihradem a povstání se postupně přetavilo do osvobozenecké války, na
jejímž konci sice Srbové nedosáhli samostatnosti, ale dočkali se mnohých
výhod. Status autonomního knížectví dostalo Srbsko až po povstání druhém
a po řadě lokálních šarvátek i větších bojů dosáhlo roku 1867 úplné
nezávislosti. V této spletité situaci se konečně kromě Ruska, na něž je
politicky dost orientováno, přiklání i k zemím západní Evropy - a zároveň se
postupně osvobozuje od vlivu Německa a Rakouska.27
Srbská písemná kultura se - jako ostatně kultury jiných malých
slovanských národů - minimálně celou první polovinu 19. století potýkala
s problémem spisovného jazyka28a jmenovitě s českým prostředím měla
společnou skutečnost, že se její kvalita často poměřovala spíše jazykovými
než obecně uměleckými kritérii. Navíc vlastní historií zmítaná srbská
společnost nebyla přece jenom ještě stále dostatečně vyzrálá na to, aby v ní
mohla vzniknout literatura srovnatelná s velkými literaturami Evropy. Přesto
se zde zrodily osobnosti, které se spolupodílely na utváření evropského
romantismu:29 Petar Petrović Njegoš,30 Branko Radičević31 a především
24

Zde hovoříme o srbské kultuře, ale situace byla stejná i u jiných balkánských národů.
Menší část pak směřovala pod ochranu Benátské republiky - mimo jiné i do dnešního Chorvatska.
26
Jednotlivé sandžaky byly oblasti odpovídající krajům.
27
K definitivnímu odpoutání od rakouského vlivu došlo víceméně až na začátku 20. století - po
vyvraždění panovnického rodu Obrenovićů.
28
Což bylo v přímé souvislosti s bojem za moderní podobu národa a národní literatury.
29
Neopominutelným faktem však zůstává, že doboví autoři získávali vesměs vzdělání a rozhled
v institucích Rakousko-Uherska a hojně cestovali po Evropě, takže se setkali s dobovými
idejemi a mohli jimi být ovlivněni.
30
Autor rozsáhlé lyrickoepické básnické skladby Horský věnec.
31
Básník těžící ze srbské lidové slovesnosti.
25
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legendární Vuk Stefanović Karadžić (1787 - 1864). Tento všestranně nadaný
učenec, který je považován za reformátora srbského jazyka a zakladatele
moderní srbské literatury, byl zároveň sběratelem lidových písní a pohádek.
Díky němu se tak do evropského podvědomí dostala do té doby ústně
(a lokálně) tradovaná srbská hrdinská epika, která „…v tehdejší éře
romanismu způsobila nadšení a výrazně zvýšila sympatie pro srbský boj proti
turecké nadvládě…“,32 což souznělo s obecným vnímáním romantismu jako
obdobím úzce spjatým s národním hnutím, folklorní tematikou a oslavou
národní minulosti. Za velkou výhodu by se v tomto případě dal označit fakt,
že principy hrdinského eposu srbské literatury odpovídají principům známým
ze starého Řecka nebo z raně středověkých rytířských příběhů, ovšem ještě
navíc mají příměs balkánské plnokrevnosti.
Byť se srbská literatura vyvíjela v absolutně odlišných historických
a společenských souvislostech, do kontaktu s českým prostředím se dostala mimo výše zmíněné události, které vedly k přesunu velké části srbské kultury
do Uher - poměrně záhy v rámci myšlenky slovanské vzájemnosti
a panslavismu.33 Srbská lidová poezie se nachází34 například v třísvazkovém
vydání Čelakovského Slovanských národních písní z roku 1827: k jejím
základním charakteristikám lze pro zajímavost uvést poměrnou stručnost
a jednoduchost sdělení (což ovšem nevylučuje bohatost obsahu), které od
počátku bez zdržování rozvíjí děj.35
Do poloviny 19. století bylo do češtiny přeloženo zhruba tři sta textů
ze srbochorvatštiny - srbské písně překládali např. i Karel Jaromír Erben nebo
František Sušil,36 pohádky pak mimo jiné i Božena Němcová. Je tedy zřejmé,
že vydání dvousvazkových Zpěvů lidu srbského nebylo v roce 1871 ničím zas
tak neobvyklým a Dvořákův výběr byl v rámci dobového zájmu o vše
slovanské37 (posíleného o paralelu srbského a českého boje o vlastní národní
identitu) jenom logickou volbou.
3 Obsahová stránka cyklu a jeho interpretační specifika
Všechny písně pochází z jednoho oddílu sbírky veršované srbské
lidové poezie, nazvaného „Mládí a milost“ – a i když by bylo příliš odvážné
nazvat byť i jen některé z nich milostnou poezií, rozhodně se vesměs38 drží
tématu více či méně zdařilých námluv.
32

PELIKÁN, J. 2005. Dějiny Srbska. s. 208.
Tyto myšlenky se staly náplní např. i Slovanského sjezdu v roce 1848.
34
Vedle písní českých, ale též ruských, ukrajinských, polských, slovinských nebo bulharských.
35
Dotkneme-li se v krátkosti například pohádek, tak i v nich za zmínku stojí fakt, že jejich
hlavní postavy obvykle nemají jména a oproti nejčastějšímu českému „Bylo, nebylo…“ nebo
„Za devaterými lesy…“ se téměř nikdy nezabývají popisem prostředí, nýbrž vesměs ihned míří
k podstatě příběhu.
36
Ten se soustředil především na srbské katolické písně.
37
A skladatelovy vlastní počínající inklinace k této tématice.
38
Výjimku tvoří první píseň cyklu.
33
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V krajních písních (jejichž shodné pojetí velkou měrou přispívá
k celkové vyváženosti cyklu) hraje velkou roli výrazová uměřenost - naproti
tomu obě „vnitřní“ písně cyklu ponechávají interpretovi širší výrazové pole.
Přes již vícekrát zmíněnou strohost textových předloh vycházející
z historicko-kulturních souvislostí, zde hraje velkou roli zvukomalebný jazyk
(např. se v básních neobyčejně často objevují jednotlivé barvy) a vytváření
pomyslných interakcí: písně spíše než aby popisovaly pocity, staví skutečné
osoby do konkrétních situací a nechávají je jednat.39
Více než v první řadě velký a dramatický hlas potřebuje cyklus hlas
tvárný, s velkým rozsahem, a interpreta, který nebude v zajetí zavedených
představ o romantické písni. Současné české písňové scéně je tento cyklus
téměř neznámý a je pochopitelně zbytečné upozorňovat na fakt, že je to
k velké škodě posluchačů - mnohem větší službu písním prokáže jejich
kvalitní a poučená prezentace.
Závěr
Přestože právě díla Dvořákova „slovanského“ období patří k těm
dodnes nejhranějším, Čtyři písně tvoří nepochopitelnou výjimku - jejich
zastoupení na koncertních pódiích je mizivé a nahrány byly za posledních
třicet let40 pouze dvakrát.
Nezdá se však, že by k této jejich absenci v kulturním životě vedly
nějaké relevantní, objektivní důvody. Formální stránka je konzistentní
s jinými skladatelovými cykly (namátkou uveďme cyklus V národním tónu
nebo slavné Cigánské melodie), způsob zpracování sice úzce souvisí
s básnickou předlohou, ale přestože po této stránce písně nevynikají tak
výrazně jako např. již zmíněné Cigánské melodie nebo pozdější Biblické
písně, a zvláště klavírní doprovod nepřináší mnoho klíčových myšlenek, i tak
písně bezpochyby nestojí nijak zásadně mimo skladatelův standard. Nároky
na interpreta jsou sice poměrně značné, avšak drží se stále v rámci
splnitelných požadavků. Zdá se, že na překážku není ani textová předloha
písní, která zcela jistě má svá specifika, ovšem rozhodně v nich převažují
pozitiva, navíc její původní destinace není – tak trochu oproti autorčině
původnímu očekávání - v dobové provozovací praxi a celkově v českém
kulturním prostředí jako zdroj inspirace ničím ojedinělým.
Lze tedy konstatovat, že na rozdíl například od Cypřišů,41 jejichž
kvalita je skutečně mírně kolísavá a způsob pojetí v souladu se skladatelovým
tehdejším mládím a nezkušeností, nemají analyzované písně žádné vady, které

39

Nejméně konkrétní je v tomto případě píseň třetí.
Pro uvedení případných starších nahrávek nemá autorka spolehlivé zdroje.
41
Hovoří-li autorka o Cypřiších, má na mysli dvanáct písní, které byly z původního počtu
osmnácti vybrány k přepracování a vyšly jako Písně, op. 2 a Písně milostné, op. 83. Výběr
z těchto písní se však na pódiích objevuje, byť poněkud sporadicky.
40
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by je předurčovaly k zapomnění. Naopak - vyznačují se atraktivní kombinací
počínající skladatelské jistoty a neotřelého půvabu.
Bibliografia:
BORECKÝ, Jaromír, 1912. Antonín Dvořák v písni. In: Antonín Dvořák –
o něm. Sborník statí o jeho díle a životě. Praha: Umělecká beseda.
Čarodějný prsten: srbské pohádky ; ze srbských orig. vybral a přeložil
Jaroslav Pánek , 1982. Praha: Albatros. ISBN 13-841-82.
PELIKÁN, Jan, 2005. Dějiny Srbska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
ISBN 80-7106-671-0.
RYCHLÍK, Jan, 2009. Mezi Vídní a Cařihradem. Praha: Vyšehrad.
ISBN 978-80-7021-957-7.
Zpěvy lidu srbského. Přeložil Siegfried Kapper. 1874. Praha: E. Grégr.
PhDr. Ludmila Kroupová, Ph.D.
ZUŠ JITRO Hradec Králové
Třída ČSA 335, 500 03 Hradec Králové
e-mail: horova.ludmila@seznam.cz

124

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2017, č. 2

Pěvecká metoda Werbeck a motivace jejího vzniku
The Werbeck Singing Method and the Motivation
Behind its Creation
Blanka Hrubá
Abstrakt
Kultura hlasového projevu a s ní související hledání vhodných metod
práce s hlasem patří ke klíčovým otázkám současné hlasové výchovy.
Protože je zpěv činnost psychofyzická, musíme při ní vycházet nejen
z fyzických dispozic jedince, ale také je nutno zohlednit jeho
psychosomatické potřeby. Práce s hlasem nabízí však ještě mnohem
širší možnosti, které mají vliv na lidskou podstatu. Pěvecká metoda
Werbeck, kterou vypracovala švédská sopranistka Valborg Werbeck
Svärdström v 1. pol. 19. stol., pojímá zpěv jako prostředek, kterým
znovu navážeme na svou přirozenost a společné duchovní kořeny.

Klíčová slova: Zpěv. Hlasová výchova. Pěvecká metoda. Werbeck. Terapie
hlasem.
Abstract
Voice culture and the finding of suitable methods of working with voice
are among the key issues involved in contemporary vocal training.
Singing represents a psychophysical activity, therefore it is necessary to
develop not only the physical condition of a person, but his
psychosomatic needs. Moreover, it presents an opportunity to exert
a positive influence on human nature. The Werbeck singing method,
developed in the 1st half of the 19th century by the Swedish soprano
Valborg Werbeck Svärdström, perceives singing as an effective way on
rebirthing our nature and common spiritual roots.

Keywords: Singing. Voice training. Singing method. Werbeck. Voice
therapy.
Zpěv a jeho význam
Zpěv je jedním z nejpřirozenějších způsobů sebevyjádření. Tento
projev nás provází od narození a mechanismy pro jeho utváření jsou dokonce
mnohem starší než mechanismy podílející se na vzniku artikulované řeči.
Zpěv je zároveň činností, která naplňuje náš život při celé škále činností doprovází chvíle volna a odpočinku, je součástí neopakovatelných okamžiků
nejintimnějšího propojení matky s dítětem a vedle toho je zároveň schopen
plnit funkci nositele kultury a tradice jednotlivých národů a je neodmyslitelný
od jejich slavností a náboženských rituálů.
Pokud bychom chtěli pátrat po příčině tak hlubokého dosahu zpěvu
nejen na člověka samotného, ale i na celé kultury a v konečném důsledku
vlastně přímo na podstatu lidství a vydali se po kořenech jeho vzniku, museli
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bychom si uvědomit, že zpěv je ve svém základu vlastně ozvučeným dechem.
Etymologický původ slova dech nám pak přímo odkryje souvislost s duší
a objasní fakt, proč má hlas a zpěv tak přímý vliv na psychickou rovinu. Tuto
souvislost podporuje např. intenzita, s jakou se naše psychické rozpoložení
odráží na způsobu našeho dýchání. Ať už jsme rozčilení nebo nadšení, vždy
se změna našeho psychického stavu specificky projeví na změně charakteru
našeho dechu a hlasu. A naopak – pokud bychom pracovali na stabilizaci
dechu, vedl by tento vědomý krok k přímému navození psychické rovnováhy
a v konečném důsledku také k významnému nastolení stability životní, která
by měla pozitivní dopad nejen na život jedince, ale i celé společnosti.
A právě dechová stabilita a práce s dechovou oporou je jedním ze
základních bodů hlasové a pěvecké výchovy, která by měla hrát významnou
roli při hodinách hudební výchovy na základních a středních školách. Vedle
školení dechu by měla být při práci se zpěvním hlasem i hlasem obecně
zaměřena pozornost také na celou řadu dalších činností jako je způsob tvoření
hlasu, artikulační zákonitosti, či rezonanční probouzení hlasu, kterými se
nejen budují zpěvní dovednosti, rozvíjí hudební kreativita, estetické cítění
a vkus, ale také rozvíjí lidská individualita. Hlasová technika tak vychází
z psychologického základu člověka, přímo ho v něm ovlivňuje a ve svém
důsledku má pozitivní dopad i na rozvoj jeho charakterových vlastností.
Přestože psychická stránka hraje podstatnou úlohu při práci s hlasem,
nemůžeme zpěv omezit jen na ni, nýbrž musíme zohlednit také hmotný
instrument, který hlasem rozezvučíme - tělesnou schránku člověka. Kmitající
hlasivky, které spolu s hrtanem a dechovými orgány vytvářejí fyzické
podmínky pro vznik zvuku, rozeznívají lidský organismus, jenž je sám sobě
hudebním korpusem. Proto je nutno při kultivaci zpěvu klást nároky také na
fyzické dispozice člověka a jejich rozvoj. Chybné držení těla, ochablé (nejen
dechové) svaly a naopak napětí ve svalech ramenních jsou jednou
z nejčastějších příčin, které narušují schopnost kooperace jednotlivých
fyzických složek, potřebných k vytvoření kvalitního zvuku. Docházíme ke
zjištění, že zpěv je tedy činnost psychofyziologická, v níž obě složky hrají
stejně důležitou funkci, a teprve jejich propojením a s přihlédnutím
k individualitě jedince vytváříme podmínky pro optimální sebevyjádření
hlasem, v širším kontextu pro rozvoj jedince v harmonickou osobnost
a s harmonickými vazbami v rámci společnosti. Takto by alespoň vypadal
ideál, ke kterému by měla pěvecká výuka směřovat.
A jaký je reálný stav ve společnosti – konkrétněji, jak vypadá hlasový
projev (nejen) dětí a mládeže v současné době? Respektive v kontextu výše
zmíněného by tato otázka měla znít spíše takto: Jak vypadá v současné realitě
jeden z nejpřirozenějších způsobů sebevyjádření? Odpověď nebude moc
povzbudivá - při pohledu na vývoj posledních let totiž můžeme totiž
vysledovat výrazné zhoršení hlasové kultury. Hlasový projev žáků se stává
obecně méně kultivovaný, je opomíjena jak jeho estetická rovina, tak také
ztrácí na srozumitelnosti. Uvolněnost formy života a slovního projevu
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způsobuje nedostatečnou výslovnost, úží se nejen slovní zásoba, kterou chtějí
vyjadřovat své myšlenky, ale mizí také schopnost je promyšleně formulovat.
V důsledku tohoto stavu dochází ke zhoršování kvality verbálního
a zpěvního projevu a k narůstajícím hlasovým obtížím obecně. Musíme mít
stále na mysli, že zpěvní hlas je sice nejpřirozenější hudební nástroj, ale je
také hudebním nástrojem ze všech nejzranitelnějším a v současné době možná
i nejzraňovanějším. „Jak hlasová věda konstatuje, celé lidstvo trpí chronickou,
lehčí nebo těžší fonastenií, dnes už pociťovanou jako „normální“. Příčinou je
skutečnost, že lidstvo se v průběhu fylogenetického vývoje stále méně a méně
„vyjadřuje zpěvním mechanismem“. Koordinované funkce jeho hlasového
orgánu se oslabují, odumírají, nastává chronický rozpad pěveckého orgánu.
Hlasové dysfunkce postupem historického vývoje zrcadlovým efektem
negativně zasahují i do psychosomatické mohoucnosti člověka.“1
Jako příčina tohoto stavu se nejčastěji uvádí problematika špatných
hlasových vzorů v rodinném prostředí a ve školní výchově. Na tyto základy
však v současnosti navíc navazuje negativní působení komunikačních médií,
které čím dál více ovládají naši životní realitu. V době ohlušujícího hudebního
smogu a soutěží typu „Superstar“ s kontroverzními hudebními idoly je skutečně
těžké nalézt předlohu pro rozvoj přirozeného hlasu. Stále aktuálněji vyvstává
otázka, kde vůbec mají hlasoví pedagogové v současném přírodě a přirozenosti
vzdáleném světě hledat vzor pro kultivaci zpěvu, který je v úvodu práce
zmiňován jako „jeden z nejpřirozenějších způsobů sebevyjádření“. Společně
s narůstající mocí techniky a konzumu je totiž postupně oslabován
a deformován nejen přirozený projev lidí, ale vytrácí se sama představa
přirozenosti – a to je klíčovým a nejpalčivějším projevem dnešní doby. Nejen,
že se ztrácí naše přirozenost, ale v současnosti ztrácíme pevnou půdu pod
nohama, protože mizí i obecná představa toho, co vlastně přirozené je!
Proto jsou pěvečtí a hlasoví pedagogové poslední dobou čím dál
intenzivněji nuceni k tomu, aby hledali v rámci hlasové výchovy vhodné
metody práce s hlasem, které by pomohly s výše zmíněnými trendy.
S přihlédnutím k hlasovým problémům současné mládeže patří k základním
požadavkům především zařazování technik, které prostřednictvím využití
spontaneity a tvořivosti uvolní psychické a tělesné napětí. Tento stav pak
umožní začlenit hlasová a reedukační cvičení, pomáhající navodit
fyziologicky správnou představu tvoření hlasu. Jako nejúčinnější se v těchto
případech ukazují hry – hry s hlasem, zpěvem, rytmem, hudbou, jejichž
prostřednictvím se postupně pracuje na zvýšení sluchové a pocitové citlivosti
dětí a zvyšuje se aktivní zájem o zpěv.
Hra jako prostředek k správnému vedení hlasu představuje účinný
způsob práce hlavně s mladšími dětmi. Jak je tomu však u středoškolské
1

Válková, L. 2006. Svalový smysl a hlasotvornost. In: Čunderle, M.- Slavíková, M, ed. Hlas,
mluva a řeč. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, s. 54. ISBN 807331-074-0.
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mládeže, která prochází pubertálními změnami a s nimi spojenou i zvýšenou
psychickou labilitou? Ze zkušeností své pedagogické praxe na gymnáziu jsem
došla k závěru, že v tomto období jsou vedle činností zaměřených na rozvoj
spontaneity a navození psychického a fyzického uvolnění důležité také
metody, které podporují dovednost soustavné a systematické práce na svém
hlase, na které se mohou žáci vědomě podílet, rozvíjet ji a přispět tak cíleně
k seberozvoji a k nastolení vlastní psychické stability.
Zmíněná situace otevírá prostor pro hledání vhodné metody, která by
splňovala terapeutické i pěvecky odborné-požadavky hlasového školení
současné mládeže. Při naplňování těchto i dalších potřeb by mohla být
vodítkem právě metodika Školy odhalení hlasu: „ A tady narážíme na hlavní
problém současné hlasové pedagogiky: lidský hlas nepotřebuje žádné školení,
ten zde je, hotový a dokonalý jakožto předmět. To, co hlas potřebuje, je
osvobození. Měli bychom hovořit o osvobození hlasu, nebo spíše o jeho
odkrytí, a ne o hlasovém školení. Všechna činnost, veškeré úsilí o to, co se
nazývá hlasovým školením, v podstatě není ničím jiným, než osvobozením,
odstraněním blokujících nánosů, které nedovolí hlasu se projevit,“ píše ve své
knize Die Schule der Stimmenthüllung Valborg Werbeck Svärdström.2
Pěvecký vývoj Valborg Werbeck-Svärdström jako motivace k vytvoření
„Školy odhalení hlasu“
Paní Valborg Werbeck-Svärdström se narodila 22. prosince 1879 ve
švédském městě Gävle jako nejstarší ze šesti dětí. Až do svých desíti let, kdy
se s rodiči přestěhovala do Stockholmu, žila na vesnici v bezprostředním
sepětí s přírodou. Byla typem tzv. „zázračného dítěte“. Měla krásný hlas,
který od dětství suverénně ovládala a který měl mimořádný rozsah - bez
narušení nižších poloh se dostávala lehce do nejvyšších oktáv (a3). Nikdy se
nesetkala s dechovými problémy, ani s problémy hlasové únavy, se kterou se
běžně zpěváci potýkají.
Příchodem do hlavního města v 10 letech byl oficiálně odkryt její
talent3, a přestože se mladá Valborg zajímala také o medicínu, nakonec se
díky svému hudebnímu nadání rozhodla ve studiu zpěvu pokračovat i na
konzervatoři. V 15 letech nastoupila na Královskou hudební akademii ve
Stockholmu. I když na škole zpívala pod stálým profesionálním vedením,
začaly se u ní při pěveckých cvičeních dostavovat pocitové obtíže. Při
vzpomínkách na toto období viděla kořeny svého tehdejšího problému
v novém přístupu ke zpěvu. Zpěv, který byl pro ni do té doby vždy činností
zcela nevědomou, začala na konzervatoři vědomě pozorovat.
Hlavním cílem, ke kterému v té době (a připusťme, že i v současnosti)
pěvecké školení směřovalo, bylo získat velký, silný hlas. Její hlas se během
studia na Královské hudební akademii skutečně stal ještě nosnější, ale ve
2
3

významná švédská sopranistka 20. stol. a zakladatelka pěvecké metody Werbeck
jejího pěveckého vedení se ujala tehdejší významná švédská pedagožka Alice Charlotta Tegnér

128

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2017, č. 2

srovnání s ostatními pěveckými kolegyněmi se nedal označit za velký. Proto se
sama Valborg začala vědomě snažit o zesílení hlasu, což vedlo postupně
k prohloubení pěveckého diskomfortu a nakonec k „onemocnění krčních žláz“.
Pomoc v oblasti lékařství se jí bohužel nalézt nepodařilo a její narůstající potíže
postupně omezily nejen pěvecký rozsah, ale měly vliv i na barvu hlasu.
I přes zmíněné hlasové potíže akademii absolvovala a po svém
úspěšném debutu v 21 letech byla přijata za členku Královské dvorní opery ve
Stockholmu. Město zachvátila skutečná „Svärdströmová horečka“. Jak napsal
Hugo Alfvén4, v hudební veřejnosti vzplála naděje, že Valborg Svärdström
bude druhá Jenny Lind – švédská sopranistka a nejslavnější operní pěvkyně
19. století, přezdívaná také „švédský slavík“.
V té době byl hlas mladé sopranistky vystaven mimořádným
nárokům, kterým dokázala dostát jen za cenu velké námahy. Po několika
letech naprosto zasvěcených operní scéně – zpívala až 8 hlavních rolí během
jedné sezóny - získala Valborg Svärdström stipendium Jenny Lind. Tehdy to
znamenalo velkou čest a umožňovalo svobodu cestování a studia v zahraničí.
Při svých cestách po Francii, Itálii a Německu se snažila najít nový, zdravější
způsob zpěvu, avšak bezvýsledně. Návratem ze studijních cest se vrátila také
k hlavním rolím v královské opeře a během několika měsíců se její stav
zhoršil natolik, že ji v 25 letech postihla paralýza hlasivek.
Protože nemohla nikde nalézt východisko ze svého problému, musela
se pokusit o vlastní řešení. Vycházela při něm ze slov Heinricha Knota5, který
jí při jejich setkání v Německu předpověděl brzkou ztrátu hlasu a poradil jí,
aby se více zaměřila na změnu vedení zvuku. Valborg Svärdström na základě
tohoto doporučení rozvinula systém cvičení, postaveném na hlásce, která
podle ní nejlépe vystihovala ideální znění tónu - slabice NG. Prostřednictvím
proznívání této hlásky a pravidelnou aplikací nových cvičení se jí vrátil hlas
natolik, že mohla po několika měsících opět začít účinkovat v opeře.
Když se v roce 1906 vdala za Louise Michaela Julia Werbecka,
opustila stockholmskou operu a odešla do Německa. Začala se věnovat
koncertní činnosti a hostovala skoro ve všech zemích Evropy. Přestože se jí
dostávalo ze všech stran velkých poct, rozhodla se na vrcholu své kariéry
uměleckou dráhu opustit a zaměřit se na rozvoj své nové pěvecké metody.
V roce 1932 se jí podařilo tuto myšlenku realizovat natolik, že založila
v Hamburku vlastní školu s názvem „Škola odhalení hlasu“.
Při vzniku její koncepce sehrál významnou úlohu Rudolf Steiner,
zakladatel antroposofie a valdorfského školství, který se stal zároveň
iniciátorem její budoucí knihy. Díky němu je do „Školy odhalení hlasu“
vložen také duchovně-vědecký základ. K dalším spolupracovníkům paní
Valborg Werbeck-Svärdström patřil rakouský lékař MUDr. Eugen Kolisko,

4
5

významný švédský skladatel a dirigent 19./20. stol.
tehdejší mimořádně ceněný tenorový pěvec a vyhlášený pěvecký pedagog
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který se terapií zpěvem také zabýval a byl nápomocný při sestavování první
koncepce zamýšlené knihy o Werbeck metodě.
Kniha „Škola odhalení hlasu“ byla vytvořena na základě výsledků
výzkumné práce, kterou paní Werbeck započala v letech 1910/1911
a pokračovala v ní přes 1. svět. válku až do poč. 30. let 20. století. Poté, co
zmiňovaná publikace vyšla ve Vratislavi pod názvem „Die Schule der Stimmenthüllung. Ein Weg zur Katharsis in der Kunst des Singens“6, rozhodla se paní
Werbeck v roce 1939 pod vlivem rozmáhajícího se národního socialismu ukončit
činnost své hamburské školy a 2. svět. válku prožila v ústraní v blízkosti
léčebného pedagogického domova Pilgramshain ve Vratislavi a posléze
v Eckwäldenu. Zde terapeuticky pracovala s handicapovanými dětmi a touto
činností se po druhé světové válce cítila naplňována natolik, že se jí terapeutická
práce v druhé polovině jejího života stala hlavním smyslem.
Od 80. let se zaměřila na badatelskou práci v oblasti medicíny,
pěvecké pedagogiky a duchovních věd, při níž chtěla co nejhlouběji
proniknout do terapeutických možností zpěvu. Zároveň se věnovala školení
svých žáků, z nichž vzešel její nejvýznamnější pokračovatel Jürgen Schriefer.
Zemřela ve věku 93 let 1. února 1972 v Bad Boll-Eckwäldenu u Stuttgartu.
Pěvecká metoda Werbeck a její principy
Filozofická východiska své metody, kterou paní Valborg WerbeckSvärdström vypracovala po dlouholetém výzkumu, sepsala v knize „Škola
odhalení hlasu. Cesta ke katarzi v pěveckém umění“, která vyšla ve Vratislavi
v roce 1938. Kniha je souborem filozoficko-teoretických statí, zaměřených na
potřebu rozvoje principů jednotlivých dovedností pěveckého umění. Praktická
cvičení pak osobně předala svým žákům, kteří se dodnes snaží dodržet ideový
záměr školy a rozšiřovat její zásady a metodologii po celém světě.
Ve „Škole odhalení hlasu“ je zpěv považován za činnost, která
vychází z celého člověka - lidský hlas je zde chápán jako něco, co jím zcela
proniká. Zpěv tak není vnímám jako výsledek práce konkrétních orgánů nebo
částí těla, ale je projevem lidské bytosti jako celku. Cílem metody proto není
učit člověka zpívat – tedy naučit ho zdánlivě něčemu novému, ale odhalit
v něm činnost, která je mu vlastní.
V možnosti svobodně se zvukově projevit totiž člověku brání řada
fyziologických a psychických překážek. Proto je do samotné výuky od
začátku zařazován propracovaný systém uvolňovacích cviků, které ovlivňují
nejen fyzické tělo, ale i psychiku a vytvářejí tak podmínky vhodné
k odstranění bloků a k vytvoření prostoru pro krásný tón. Celý proces má pak
významný dopad na držení těla, které musí být jak zpevněné, tak uvolněné
a dostatečně otevřené, aby jím mohl proud vzduchu a zvuku volně procházet
a rozeznívat je. Z tohoto důvodu vykazuje daná metoda nejen pěvecký účinek,

6

Škola odhalení hlasu. Cesta ke katarzi v pěveckém umění (překlad autorky)
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využitelný při přípravě profesionálů, ale díky tomu, že staví na prohlubování
fyziologických základů zpěvu, může být využita také při terapii.
Vedle odstranění fyziologických překážek se Werbeck metoda
zaměřuje na řadu dalších oblastí, které jsou při zpěvu aktivovány. V první
řadě jde o oddělení zvukové a hláskové složky, s nimiž se zpočátku školení
pracuje odděleně. Pozornost je nejprve zaměřena na rozvoj hudebnosti a na
práci se zvukem, který neomezeně vibruje v prostoru okolo zpěváka a zároveň
vyplňuje jeho samotného. Jedinec se učí, že hlas nevytváří, ale že hlasu musí
uvolnit prostor a nechat jím sám sebe rozeznít. Během tohoto školení prochází
třemi fázemi: učí se umístit zvuk pomocí souzvuku NG, který napomáhá
nalézt správné místo rezonance, vedoucí k vlastnímu autentickému zvuku.
Zároveň se učí zcela otevřít své tělo jako kanál pro zvuk, který se v něm
zhmotňuje. Nalézá způsob, jak jím vyplnit svůj korpus, následně
prostřednictvím představy vést za hranice těla a rozšířit do prostoru.
Hlubokým prožitkem těchto kroků pak připravuje organismus na to, aby se
nechal zvukem zcela prostoupit a pocitově se jakoby rozplynout v univerzu.
V rámci zaměření na řečové jednotky stojí při práci se souhláskami
a samohláskami v popředí aktivizace svalových skupin těla za účelem jejich
zpevnění. Z toho důvodu vychází při zapojování hlásek Werbeck metoda na
rozdíl od techniky bell canta ze souhlásek, které nechává samostatně proznívat,
aby byly schopny vytvořit dostatečnou oporu pro vokály. Teprve posléze vkládá
cvičení se samohláskami a až nakonec, kdy jsou odstraněny stopy nevědomých
překážek, zařazuje propojení zvukového proudu a celé hláskové soustavy.
Cvičení na proznívání souhlásek a samohlásek je kombinováno
s různými hudebními prvky (zpěv jednotlivých tónů, intervalů, melodie či
stupnice, rytmizace popěvků, které jsou často doplněny o zapojení tělesných
pohybů) a přináší žádoucí uvolnění, otevírající prostor pro léčivý účinek na
organismus. Při pravidelné aplikaci pomáhají konkrétní cvičení odstranit
různé psychické problémy a mohou mít terapeutický účinek na určité
fyziologické poruchy – uvolňují napětí, pomáhají při nespavosti, migréně,
působí pozitivně při dechových problémech, u dětí jsou účinné při zajíkávání
a koktání, špatném sluchu, mělkém dechu, zažívacích problémech... Díky
uvolnění psychických bloků také rozvíjí schopnost komunikace a spolupráce,
uklidňují, pomáhají s koncentrací, s problémy agresivity a zmatečnosti.
Další významnou oblastí v rámci pěveckých dovedností, která se ve
„Škole odhalení hlasu“ rozvíjí, je dechový proces. K dýchání je zde však
přistupováno specifickým způsobem. Velký důraz se klade na kožní dýchání,
při němž se v dechovém procesu aktivujeme vedle plic také celý povrch těla,
který navíc napomáhá i vnímání „objektivního tónu“, tzn. prostoru znějícího
okolo člověka. Proto je využívána řada cvičení, jejichž cílem je sladění rytmu
kožního a plicního dýchání, pozitivně ovlivňující také kvalitu dechu.
Na rozdíl od jiných škol, které se zaměřují na vycvičení vědomého
dechu, však v rámci práce s dechem Werbeck metoda zdůrazňuje tzv.
zapomenutí na dýchání, neboli návrat ke zcela přirozenému dechu, který je bez
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námahy a bez vědomé kontroly. Jeho navození se děje prostřednictvím cvičení,
které jsou opět většinou vystavěny na principu hry se zvukem, rytmikou,
dynamikou a jejichž úkolem je odvést pozornost od samotné práce s dechem.
Tělu je tak umožněno začít přirozeně reagovat, uvolnit napětí v dechové oblasti
a bez vědomého úsilí navodit pocit pravidelnosti a nekonečného plynutí dechu.
Dalším aspektem, který přináší Werbeck metoda nově a kterým se
zároveň vrací hluboko do minulosti, je zdůraznění duchovního významu
zpěvu. Podle paní Werbeck umožňuje hudební umění navázat spojení s naším
duchovním původem. Prostřednictvím těla nám pomáhá propojit se svým
vnitřním já a zároveň nás vede za hranice fyzického světa. Při této myšlence
se inspirovala prací Johanna Wolfganga Goetha, který vytvořil na základě
pozorování rostlin a jejich projevů tzv. „ideu prarostliny“. Paní Werbeck
zavádí pojem tzv. „lidského prahlasu“, respektive prazvuku, který je obsažen
ve všech lidských hlasových projevech a vytváří základ všeho znějícího.
Abychom se na něj mohli naladit, musíme v sobě rozvinout umění
naslouchat – jak svému hlasu, tak také hlasu druhých. Prostřednictvím tohoto
naslouchání odhalíme prazvuk v sobě i v ostatních, což je nejen cesta, která
jistě vede k sebepoznání a k sociální interakci, ale hlavně k odhalení
autentičnosti a přirozenosti každého jedince.
Jak již bylo v úvodu práce zmíněno, příčiny hlubokého vlivu zpěvu na
lidskou existenci tkví především v tom, že zpěv je vlastně ozvučeným
dechem, vyvěrajícím z duchovní podstaty člověka. Prostřednictvím rozvoje
umění naslouchat sobě i druhým a techniky, zaměřené na zapomenutí dechu,
přestáváme vědomou manipulací zasahovat nejen do průběhu dechového
procesu, ale do celé naší životní podstaty, nalaďujeme se ni a vracíme se tak
ke své hluboké přirozenosti, což by mohlo být spolehlivým vodítkem při
řešení (nejen) pěveckých a hlasových problémů (nejen) dětí a mládeže.
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Vybrané kultúrne aspekty v predprimárnej edukácii
Selected Cultural Aspects in Pre-primary Education
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Abstrakt
Kultúra sa odovzdáva počas života v spoločenstve a tiež vo výchove.
V predprimárnej edukácii je súčasťou edukačného procesu. Deti
vedieme k spoznávaniu kultúrnych prvkov z daného regiónu a tiež
z celého územia Slovenska. Po osvojení si základných poznatkov, ktoré
poznajú zo školského i mimoškolského prostredia, začíname uplatňovať
prvky z multikultúrnej výchovy. Dieťa začína rozlišovať a porovnávať
kultúrne rozdiely. V príspevku sa budeme venovať nielen teoretickým
aspektom, ale nahliadneme aj do výsledkov interview s učiteľmi.

Kľúčové slová: Kultúra. Regionálna kultúra. Multikultúrna výchova. Dieťa.
Predprimárna edukácia.
Abstract
Culture is transmitted over the life of the community and also in
education. It is part of the educational process in pre-primary education.
We bring children to an awareness of cultural elements from the region
and from all over Slovakia. We are beginning to apply the elements of
multicultural education after they have learnt the basic knowledge, they
know from school and outside the school environment. The child begins
to differentiate and compare the cultural differences. We describe in this
article not only theoretical aspects but we also list the results of
interviews with teachers.

Key words: Culture. Regional culture. Multicultural education. A child. Preprimary education.
Úvod
Dieťa je od narodenia ovplyvňované a formované prostredím,
v ktorom vyrastá. Poznávanie a chápanie kultúrnych javov a hodnôt vychádza
teda z každodennej reality prostredia, ktoré dieťa obklopuje. Ako uvádza
Cabanová1, základ kultúry tvoria prijaté hodnoty, pričom podstata hodnoty
spočíva v miere významnosti, miere dôležitosti, ktorú pripisuje spoločnosť
alebo jednotlivec iným ľuďom, veciam, vlastnostiam, situáciám, činnostiam.

1

CABANOVÁ, V. 2005. Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách.
Praha : Epocha, 2005. 165 s. ISBN 80-86328-69-4.
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Kultúra je kvalitou, ktorá sa predstavuje v produktoch materiálneho
a duchovného charakteru.
Deti vedieme k spoznávaniu kultúrnych prvkov z daného regiónu
a tiež z celého územia Slovenska. Prikláňame sa k názoru Čellárovej2, ktorá
uvádza, že je potrebné aktívne riešiť problematiku oživovania, zachovávania a
rozvíjania kultúrnych tradícií v regionálnom kontexte, pričom, pri vhodnej
forme a obsahu, môže prispieť k humanizácii výchovy mladej generácie. Po
osvojení si základných poznatkov, ktoré poznajú zo školského
i mimoškolského prostredia, začíname uplatňovať prvky z multikultúrnej
výchovy. Dieťa začína rozlišovať a porovnávať kultúrne rozdiely.
1. Regionálna a tradičná ľudová kultúra
Regionálna výchova je prostriedok zámerného spoznávania regiónu
ako celku s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným
a kultúrnym hodnotám a vzťahu k vlasti a je zároveň významným prvkom
formovania národného vedomia a rozvíjania vlastenectva a zdravého
lokálpatriotizmu. Má vychádzať z podmienok miestneho regiónu, čiže
z podmienok okolia, v ktorom deti vyrastajú. Révajová3 definuje regionálnu
výchovu ako rozvíjanie vlastnej identity, národného povedomia a pozitívneho
vzťahu k vlasti prostredníctvom aktualizácie a akceptácie regionálnych
špecifík a to kultúrnych, historických, hospodárskych a prírodnospoločenských, ktoré sú využité vo výchovno-vzdelávacom procese.
Požiadavky spoločnosti zasahujú aj do oblasti vzdelávania, do
procesu edukácie, do edukačných stratégií a spôsobov stimulácie poznania a
uchopovania kultúry subjektom.4 Cieľom regionálnej výchovy a tradičnej
ľudovej kultúry je vytvárať u detí predpoklady na pestovanie a rozvíjanie
citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia
a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.5
Kontext rodinnej výchovy, spoločenského života a edukačného
procesu má zostať prepojený, opierajúc sa o prirodzené prostredie, v ktorom
dieťa vyrastá a z ktorého prichádza do MŠ. Spoznávanie okolia a jeho
minulosti predstavuje pre dieťa základnú orientáciu v okolitom svete.
Výchova k regiónu sa u detí predškolského veku prejavuje napr. v spoznávaní
svojho bydliska, rodnej vlasti, v oboznamovaní sa s ľudovými piesňami,

2

ČELLÁROVÁ, L. 2002. Postavenie regionálnej výchovy v edukačnom procese. In Regionálna
výchova a škola. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2002. p. 4. ISBN 80-8055-753-5.
3
RÉVAJOVÁ, Ľ. 2005. Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve. In
Národná osveta, 2005, roč. XV, č. 9, 10 – 12 s. ISSN 1335-4515.
4
KOŽUCHOVÁ, M. - PAVELKA, J. 2007. Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť
absolventa základnejškoly. In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno :
PdF MU, 2007, s. 168-178. ISBN 978-80-210-4402-9.
5
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/
regionalna_vychova.pdf, s. 2.
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tradíciami a ich udržiavaním, či v aktívnom zapájaní sa detí do osláv sviatkov
a spoločenských udalostí.
Realizáciu regionálnej výchovy v edukačnom procese ovplyvňujú:
 osobnosť učiteľa - jeho záujem o poznanie regiónu, v ktorom pôsobí,
zaraďovaním znalostí o prírodnom prostredí, histórii a kultúre regiónu do
edukačného procesu,
 pozitívna a tvorivá klíma školy - vzájomná spolupráca učiteľov, pričom
obohatením pri vyzdvihovaní elementov poznania regiónu je spolupráca
učiteľov, ľudových výrobcov a kultúrno-spoločenských inštitúcií,
 zámerná orientácia na osobné prežívanie detí - zabezpečenie
bezprostredného kontaktu s realitou,
 využívanie tvorivých a aktivizujúcich metód a foriem edukácie6.
Za základ úspechu rozvoja tradičnej kultúry na školách možno
považovať zanietenosť učiteľov pre túto oblasť, ale aj ich teoretickú
a praktickú prípravu. So zreteľom na ľudovú kultúru a kultúrne kompetencie
učiteľa Čellárová7 uvádza, že učiteľ by mal byť„... nositeľom svetla
kultúrnych tradícií nášho národa, a teda účinne ovplyvňovať rozvoj poznania,
technického myslenia, manuálnych zručností, etiky, estetického cítenia,
obratnosti, sily, ale tiež by mal rozvíjať miestne, regionálne a národné
povedomie žiakov“.
Obsahová reforma v súčasnom školstve vyžaduje tvorivých učiteľov
presadzujúcich rozmer národnej kultúry. Škola je miestom, ktoré by mladým
ľuďom mohlo poskytnúť zážitky zo stretnutia s národnými či regionálnymi
tradíciami, to si však vyžaduje učiteľov vzdelaných v tejto oblasti
a s kreatívnym edukačným potenciálom.
2. Multikultúrna výchova
Úlohou predprimárneho vzdelávania, ale aj rodičov je oboznámiť
dieťa s kultúrou národa, z ktorého pochádza. Tiež je potrebné, aby sa
oboznámilo aj s kultúrou iných národov, a to hlavne s tou kultúrou, s ktorými
príslušníkmi sa stretáva, alebo sa môže stretnúť. Najskôr sú to obyvatelia
najväčších minorít žijúcich na Slovensku, ale tiež aj obyvatelia štátov, ktoré
susedia so Slovenskom. Počas multikultúrnej výchovy viesť dieťa k poznaniu
inej kultúry znamená aj viesť ho k tolerancii a pochopeniu.
Edukačná činnosť v materskej škole má byť zameraná na to, aby
škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú
všetky deti rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál.
Kladenie
základov
systematickej
multikultúrnej
výchovy
v predprimárnom vzdelávaní rešpektuje neopakovateľnú hodnotu každého
6

DOUŠKOVÁ, A. 2002. Regionálna výchova na 1. stupni ZŠ ako proces rozvíjania postojov.
In: Regionálna výchova a škola. Banská Bystrica : UMB, 2002, s. 35-38. ISBN 80-8055-753-5.
7
ČELLÁROVÁ, L. 2002. Postavenie regionálnej výchovy v edukačnom procese. In Regionálna
výchova a škola. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2002. p. 4. ISBN 80-8055-753-5.
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dieťaťa, neprehliadnuteľnú hodnotu skupiny detí ako prirodzeného prostredia
pre dieťa. Rešpektuje individuálne potreby konkrétneho dieťaťa a vychádza
z faktu rovnosti všetkých detí.8 Multikultúrna výchova má veľký význam
hlavne pre majoritné obyvateľstvo, dominantnú kultúru. Deti sa oboznamujú
s kultúrou iných etník a národností a zároveň si prehlbujú poznatky o vlastnej
kultúre.
Vybrané ciele multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní
sú:
 aby dieťa rešpektovalo prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
 aby spoznávalo rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
 aby akceptovalo kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
 aby uplatňovalo svoje práva a rešpektovalo práva iných ľudí.9
Zmyslom multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní je
hlavne poskytnúť deťom rozmanité prostredie a rozvíjať v nich schopnosť
vnímať rozmanitosť sveta. Zmyslom je aj pripraviť deti na systematickú
multikultúrnu výchovu v základnej škole. Preto je práve uvedený nenásilný
prístup v zhode s možnosťami predprimárneho vzdelávania.10 Multikultúrna
výchova je v našom školstve veľmi dôležitá, aby pripravovala deti na to, že
nie všetci ľudia sú rovnakí. Súčasťou multikultúrnej výchovy nie je iba
poznať iné národy a ich kultúru, ale tiež sa zaujímať aj o svoju kultúru,
históriu, dedičstvo našich predkov. Súčasťou multikultúrnej výchovy je aj
oblasť spolunažívania v minulosti a aj v súčasnosti.
3. Výskumná sondáž
Cieľom výskumnej sondáže bolo zistiť súčasný stav implementácie
kultúrnych prvkov v materských školách. Výskum bol realizovaný v roku
2016. Hlavným výskumným nástrojom bolo interview, ktoré sa realizovalo
s učiteľmi vybraných materských škôl na Slovensku. Mapovali sme stav
implementácie regionálnej a multikultúrnej výchovy do edukačného procesu
predprimárneho vzdelávania. Pri tvorbe štruktúry otázok sme vychádzali aj
z nasledujúcej výskumnej otázky:
V1: Ako často a aké metódy využívajú učitelia materských škôl pri
implementácii regionálnych kultúrnych prvkov a multikultúrnych prvkov
v edukačnom procese?

8

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program
/mkv_isced_0_1.pdf, s. 5
9
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/
multikulturna_vychova_isced1.pdf
10
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program
/mkv_isced_0_1.pdf, s. 14
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Výberový súbor
Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi materských škôl na Slovensku.
Vo výskume bol využitý príležitostný a kvótny výber. Výskumnú vzorku
tvorilo 55 učiteľov, pričom 58% opýtaných učiteľov pôsobí v materských
školách na vidieku a 42% učiteľov pôsobí v materských školách v meste.
Z hľadiska praxe bolo 42% učiteľov s praxou menej ako 3 roky, 47% učiteľov
s praxou do 5 rokov a 11% učiteľov malo prax viac ako 5 rokov.
Výskumné zistenia
Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len
výber získaných dát a naše základné zistenia.
Výskumná otázka 1: Ako často a aké metódy využívajú učitelia
materských škôl pri implementácii regionálnych kultúrnych prvkov
a multikultúrnych prvky v edukačnom procese?
Zaujímalo nás, ako často využívajú učitelia materských škôl vo svojej
edukačnej praxi regionálne kultúrne prvky. Najvyššie skóre –niekoľkokrát
týždenne uviedlo 42 % opýtaných učiteľov. Žiadny z učiteľov neuviedol, že
regionálne prvky vôbec nevyužíva (graf 1).
Graf 1 Frekvencia využívania regionálnych kultúrnych prvkov
v predprimárnom vzdelávaní
Využívanie regionálnych kultúrnych prvkov
5% 0%
21%

každodenne

32%

niekoľkokrát týždenne
aspoň raz týždenne
menej často
vôbec nevyužívam

42%

Zisťovali sme, ktoré prvky z regionálnej výchovy (z oblasti kultúry)
využívajú učitelia najčastejšie v edukačnom procese v predprimárnom
vzdelávaní.
Najčastejšie učitelia uviedli – ľudové piesne 74%. Medzi slovesným
folklórom najčastejšie učitelia uvádzali rozprávky, riekanky, básne, príslovia
a porekadlá. Najnižšie skóre u opýtaných učiteľov bolo uvádzané – odev, kroj
(graf 2).
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Graf 2 Prvky regionálnej kultúrnej výchovy využívané v edukačnom
procese v percentuálnom vyjadrení
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Zaujímalo nás, ako často využívajú učitelia materských škôl vo svojej
edukačnej praxi multikultúrne prvky. Učitelia uvádzajú, že každodenne prvky
multikultúrnej výchovy nevyužívajú, ale zároveň ani neuvádzajú možnosť
„vôbec nevyužívam“. Multikultúrne prvky opýtaní učitelia využívajú menej,
než raz týždenne. Výsledky sú prezentované v grafe 3.
Graf 3 Frekvencia využívania multikultúrnych prvkov v predprimárnom
vzdelávaní
Využívanie multikultúrnych prvkov
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42%

aspoň raz týždenne
menej často
37%

vôbec nevyužívam

Zisťovali sme, ktoré prvky z multikultúrnej výchovy využívajú
učitelia najčastejšie v edukačnom procese v predprimárnom vzdelávaní. 37 %
učiteľov uviedlo, že najčastejšie využívajú zvyky a tradície v edukačnom
procese. Výsledky vidíme v grafe 4.
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Graf 4 Prvky multikultúrnej výchovy využívané v edukačnom procese
v percentuálnom vyjadrení
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So spracovávanou problematikou sme u učiteľov materských škôl
zisťovali, ktoré metódy využívajú najčastejšie pri realizácii regionálnej
a multikultúrnej výchovy v edukačnom procese. Učitelia za najčastejšiu
metódu pri realizácii regionálnej e multikultúrnej výchovy uviedli metódu
rozhovoru a to až 68 % z opýtaných (graf 5).
Graf 5 Metódy využívané v edukačnom procese pri realizácii regionálnej
a multikultúrnej výchovy v percentuálnom vyjadrení
Metódy pri realizácii regionálnej a multikultúrnej výchovy
v predprimárnom vzdelávaní
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Učitelia na doplnenie uvádzali, že často využívajú pri regionálnej
výchove aj mimoškolské organizačné formy - vychádzky a exkurzie.
Učitelia mali vyjadriť aj svoj názor na opodstatnenosť aplikácie
regionálnych prvkov do edukácie, ako aj opodstatnenosť aplikácie
multikultúrnych prvkov do edukácie.
Je zarážajúce, že 16 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť k aplikácii
regionálnych prvkov a dokonca až 37 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť
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k opodstatnenosti implementácie multikultúrnych prvkov do edukačného
procesu v predprimárnom vzdelávaní.
Pri regionálnych prvkoch bolo najčastejšou odpoveďou učiteľov spoznávať svoj región, jeho zvyky a tradície, zachovávať kultúru a folklór.
Pri multikultúrnych prvkoch – spoznávať kultúru iných krajín a ľudí iných
národností, ich spôsob života, zvyky a tradície.
Záver
Spoznávanie svojej kultúry a iných kultúr je pre deti nielen zaujímavé,
ale aj prínosné pri utváraní si vlastného úsudku. Základné poznatky získava
v rodine. „Súhrn civilizácií a súdržnosť národov závisia predovšetkým od
ľudskej kvality rodín, pretože otec a matka vo výchove detí majú špecifické
úlohy. Proces výchovy chápaný ako prenos ľudovej kultúry vytvorenej
evanjeliom v prostredí, kde rastie počet tých, ktorí nemajú zázemie, sa stáva
ťažším“11 Spolupráca rodiny a školy by mala byť na veľmi dobrej úrovni.
Učiteľ má poznať svoje deti, ich rodinné zázemie, národnosť, konfesiu, aby sa
vyhol prípadným nedorozumeniam. Počas edukačného procesu má prihliadať
na individualitu detí, prosociálne správanie a kooperáciu v triede.
V súčasnosti, kde sa v jednej triede môžu stretnúť deti z rôznych
etnických skupín a národností, je multikultúrna výchova nevyhnutná. Nemôže
však začať bez základných znalostí z regionálnej a ľudovej kultúry majoritnej
spoločnosti.
Pedagóg v predprimárnom vzdelávaní počas vzdelávacích aktivít sa
môže opierať o regionálne i multikultúrne prvky. Musí mať však o ne záujem.
V našej sondáži sme zisťovali: Ako často a aké metódy využívajú učitelia
materských škôl pri implementácii regionálnych kultúrnych prvkov
a multikultúrnych prvky v edukačnom procese. Zistili sme, že 16% učiteľov
sa nevedelo vyjadriť k aplikácii regionálnych prvkov a dokonca až 37 %
učiteľov sa nevedelo vyjadriť k opodstatnenosti implementácie
multikultúrnych prvkov do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní.
Pri regionálnych prvkoch bolo najčastejšou odpoveďou učiteľov - spoznávať
svoj región, jeho zvyky a tradície, zachovávať kultúru a folklór a pri
multikultúrnych prvkoch – spoznávať kultúru iných krajín a ľudí iných
národností, ich spôsob života, zvyky a tradície.
Kultúrne prvky i sociálne cítenie je vhodné u deti rozvíjať už
v predprimárnom vzdelávaní a v primárnom už iba nadväzovať na poznatky,
ktoré už majú. Kultúrne prvky môžu byť súčasťou vzdelávacej aktivity
i každej činnosti v predprimárnom vzdelávaní.

11

PÁPEŽSKÁ RADA PRE KULTÚRU. 1999. Pastorácia kultúry. Vatikánske dokumenty.
Bratislava : DON BOSCO, 1999. 75 s. ISBN 80-88933-37-4.
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Bábková tvorba a scénický systém
v dramatickej výchove pre deti
Puppet Design and Scenic Dramatic
Education System for Children
Zuzana Chanasová, Jozef Zentko
Abstrakt
Príspevok v teoretickej rovine charakterizuje základné typy bábok, ich
účinok výtvarného prevedenia, ako aj komplexnejší pohľad na scénický
systém v rámci dramatických techník v tvorbe pre deti. Príspevok
prináša charakteristiku nosných aspektov tvoriacich základňu
scénického systému zameraného na detského diváka. Popisuje možnosti
aplikácie bábkového divadla do dramatizácie v predškolskej
a elementárnej edukácií.

Kľúčové slová: Scénografia. Bábkové divadlo. Dramatizácia. Plošné
a priestorové bábky.
Abstract
Contribution in theory characterizes the basic types of puppets, their
visual effect, and also a more comprehensive view on the scenic system
within the dramatic techniques of writing for children. This paper
reports the characteristics of the essential aspects making up the
multifaceted stage system aimed at child viewers. It describes the
application possibilities of puppet theater dramatization makiintong preschool education of the elementary level.

Keywords: Set design. Puppet shows. Drama. Surface and space puppets.
Dramatická výchova patrí medzi nosnú základňu, ktorá sa podieľa na
formovaní a rozvíjaní estetického cítenia detí v každom veku. Významne
postavenie má práve v materskej škole, ako súčasť zážitkového učenia, ktoré
nám umožňuje vnímať všetkými zmyslami1. Je mimoriadne dôležitá aj vďaka
integrácií viacerých estetických zložiek, ktoré sú prítomné a veľakrát
nevyhnutné pre celkový výsledný efekt. Práve prítomnosť týchto aspektov
zvýrazňuje celkovú výpovednú hodnotu konkrétnej dramatizácie. V priestore
súčasnej materskej školy má nezastupiteľné postavenie v dramatickej výchove
bábková tvorba a s ňou súvisiaci scénický systém.
1

Por. VARGOVÁ, M. 2012. Multikultúrna výchova a jej aplikácia v predprimárnom
vzdelávaní. Ružomberok: VERBUM, 2012. str. 48.
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Detské divadlo
Divadlo hrané deťmi, ako aj divadlo pre deti hrané dospelými, je teda
výsledkom viacerých estetických zložiek, ktoré vytvárajú jeden komplexný
a kompaktný celok. Významné postavenie má v tomto prípade po hudobnej,
pohybovej či dramaturgicko-režijnej stránke teda aj priestor vizuálnej
estetiky. Výrazne zázemie sa ponúka v tomto kontexte spojeným folklórnym
druhom, ktoré podporujú národné povedomie a regionálne cítenie detí
a žiakov2. V obsahu nášho príspevku pozornosť venujeme bábkam
a scénickému systému, kde pri konkrétnej realizácií môžeme zapojiť aj
samotné deti.
Deti motivujeme pre samotnú realizáciu jednotlivých rekvizít, ale tiež
tvorbu scény, ktorá tvorí nosne postavenie v celom zdramatizovanom diele.
Deti sa pri výrobe výtvarných dekorácii oboznamujú s jednotlivými
technickými a technologickými postupmi, s rôznymi druhmi materiálov
a takto môžu objavovať výtvarnú expresiu toho - ktorého materiálu. Je vhodné
ak jednotlivé technické postupy sú dopĺňane o plošné, či priestorové výtvarné
techniky. Vizuálny systém vytvárame aj pri samotnej aplikácií jednotlivých
dramatizačných techník používaných v dramatickej výchove. Scéna nám
predstavuje priestor, v ktorom herci, resp. deti, alebo bábky predvádzajú
dramatický dej. V kontexte vizuálnej tvorby nám predstavuje umelecky
stvárnený priestor.3
Bábkové hra vo výučbe môže tvorivo a hlavne efektívne zvýrazniť4
a spestriť jednotlivé metódy výchovno-vzdelávacieho systému. Rozsah ich
využitia vo vyučovacom procese je veľmi široký. Aplikácia bábkovej hry
podporuje a rozvíja fantáziu, tvorivosť a komunikáciu medzi deťmi. Výrazne
uľahčuje riešenie problémov v niektorých výchovných situáciách. Bábková
tvorba rozširuje svet detskej predstavivosti a je dôležitou súčasťou výchovy,
nevyhnutná pri získavaní sociálnych, kultúrnych, morálnych5, etických
a estetických hodnôt.6
V priestore predškolskej a elementárnej pedagogiky sa za
najvhodnejšie v rámci dramatickej výchovy javí bábková tvorba. Pre tvorivú
prácu, a s ňou spojené aktivity, využívame bábky podľa spôsobu ovládania
a tiež z hľadiska priestorovosti.

2

UHRINOVÁ, M. 2015. Kulturelle Aspekte der regionalen Erziehung in den Dimensionen der
Primarstufe. Wien: Internationale Stiftung Schulung, Kunst. 2015.
3
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA A-L. Bratislava: SAV, 1989.
4
Por. SZÉP, E. 2000. Bábjáték a pedagógiai munkában. Komárno: Kiado, 2000.
5
Por. HICELA, I. 2013. Lutka u djećjem vrtiću. Split: Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za
predškolski odgoj.2013.
6
Por. KRALJIK-PERIĆ, M. 2010. Kreativne Lutkarske igre u nastavi. Dostupné na:
http://dramskimetod.com/2010/04/kreativne-lutkarske-igre-u-nastavi/ [cit. 2016-12-10]
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Typy bábok
Bábky rozlišujeme podľa spôsobu ovládania na:
- závesné (ovládané zhora): patrí mu marioneta resp. závesná bábka,
- spodové bábky (ovládané zdola): patria tu: prstové bábky na jeden
prst, maňušky, dvojručné bábky, javajky, tyčové bábky, ale môžeme
tu zaradiť aj lievikové a varechové bábky,
- nosené bábky: totemová bábka, krošňová bábka, mimická bábka,
tieňová bábka.7
Z hľadiska priestorovosti bábky rozdeľujeme na:
 plošné
 priestorové.
Jednotlivé bábky sú vyrábané z rôznych materiálov, najčastejšie ide
o textil, drevo, terakotu, lepenku papier či plast a mnoho ďalších materiálov8.
Okrem bábok, ktoré sú výrazovým prostriedkom bábkoherca, resp. dieťaťa,9
je v bábkovom divadle potrebná aj samotná scéna, t.j. priestor na pohyb
bábok. Pri návrhoch treba zvážiť množstvo, členitosť aj farebnosť scénických
prvkov.10 Medzi najčastejšie využívané bábky môžeme považovať javajky,
marionety, maňušky, mimické, totemové, či lievikové bábky.
Javajka predstavuje druh tzv. spodovej bábky, ktorej pohyb
zabezpečujeme prostredníctvom manipulácie zospodu. Názov tejto divadelnej
bábky je odvodený od ostrova Jáva, ktorý je v Indonézii, kde pôvodne vznikli
spodové bábky vodené na paličke. Rozdeľujeme ich na:
 plastické (wayang golek),
 reliéfne (wayang kelitik),
 tieňové (wayang kulit purwa).11
V súčasnosti sa hlava javajky ovláda kolíkom, alebo mechanizmom
ktorý je ukrytí v tele kostýmovej bábky. Vodič bábky, drží javajku nad
hlavou, jednou rukou ovláda pohybový mechanizmus hlavy bábky, druhou
vodí dva čempurity na gestikuláciu rúk.12 Pre ovládanie hlavy bábky je možné
použiť aj prsty bábkoherca, podobne ako pri maňuške. Ramena javajky musia
byť vyrobené z pevného materiálu, najčastejšie z dreva. K ním sa pripevňujú

7

Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA A-L. Bratislava: SAV, 1989.
Por. MEGNIN, CH. 2005. Dějiny loutkového divadla v Europě/1. Praha: Akademie
múzických umění v Praze, 2005.
9
Por. LUTHER, D. 1995. Bábka. In: BOTÍK a kol. ENCYKLOPÉDIA ĽUDOVEJ KULTÚRY
SLOVENSKA 1. Bratislava: Veda, 1995.
10
Por. GASPER LUDIKOVÁ, H.: Výtvarne riešenia v bábkovom divadle. Bratislava:
Metodicko-pedagogické centrum, 2006.
11
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA A-L. Bratislava: SAV, 1989.
12
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA A-L. Bratislava: SAV, 1989.
8
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paže javajky. Vytvorením kĺbov na bábkach zabezpečíme pohyb jednotlivých
časti hodných končatín.13
Slovenské bábkarstvo sa s javajkou oboznámilo počas zájazdu
moskovského Ústredného bábkového divadla po Československu v roku
1948. Od roku 1949 ju začali používať ochotnícke súbory. V profesionálnych
podmienkach sa pri bábkovom divadle v Nitre vytvorila bábkovodičská
škola.14 Tento druh bábky je určený skôr pre detské divadlo hrané dospelými.
Jednoduchú javajku vyrobenú nenáročnými technickými postupmi, ľahko
ovládateľnú môžeme však vyrobiť aj s deťmi v materskej skole a následne
použiť pre divadlo hrané deťmi.
Marioneta je bábka, ktorú charakterizujeme ako druh závesnej
bábky, ktorá je ovládaná z hora niťami, alebo drôtom. Vyrába sa prevažne
z dreva, ale môže byť tiež z kašírovaného materiálu, alebo z textilu. Pohyb
a gestikulácia tejto bábky sa prenáša pomocou vahadla a nití na jednotlivé
časti tela bábky, ktoré sú technologicky členené na jednotlivé časti s kĺbmi
podľa anatómie človeka, resp. zvieraťa. Vodič bábky je krytý kulisami,
scénickými prvkami alebo celkovým vykrytom tvoriacim vlastný priezor
javiska.15 Plošina marionetového javiska bola najčastejšie vo výške hrude
človeka výrazne osvetlená.16 V súčasnosti moderné bábkarstvo používa aj
systém odkrytého vodenia.17 Tento druh bábok je najvhodnejší pre detské
divadlo hrané dospelými.
Maňuška predstavuje druh prstovej bábky, ktorá sa navlieka na ruku
bábkovodiča ako rukavica. Na ukazovák sa nastrkáva hlava, palec
a prostredník vytvárajú ruku a dlaň dotvára telo bábky. Je veľmi pohyblivá,
umožňuje bezprostrednú hru s rekvizitami. Na Slovensku sa stala populárnou
koncom 40. rokov, a to najmä v ochotníckych súboroch. Predtým sa na
rovnakom princípe používala handrová bábka a bábka s hlavičkou zo zemiaka
(tzv. zemiakové divadlo).18 Maňušky patria medzi najjednoduchšie
a technicky nenáročné bábky.19 Pri tvorbe maňušky vytvárame osobitne hlavu,
ktorá je najdôležitejšou časťou maňušky, a následne kostým a ruky. Kostým
maňušky sa skladá z dvoch častí a to z košieľky a vlastného kostýmu.20
Mimická bábka je druh bábky, ktorá je vyrobená z pružného
materiálu, najmä hlava bábky. Vodič bábky vsunie ruku do hlavy
13

Por. GASPER LUDIKOVÁ, H.: Výtvarne riešenia v bábkovom divadle. Bratislava:
Metodicko-pedagogické centrum, 2006. Por. tiež. STANOVSKÝ, E. – ANDERLE, A. –
SABOL, J. 2006. Rozprava o bábkovom divadle. Zvolen: Gymnázium Môťovská cesta. 2006.
14
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA M-Ž. Bratislava: SAV, 1990.
15
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA M-Ž. Bratislava: SAV, 1990.
16
Por. HLEDÍKOVÁ-POLÍVKOVÁ, I. 2006. Komedianti - kočovníci - bábkari. Bratislava:
VŠMU, Divadelný ústav BA. 2006.
17
Por. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA M-Ž. Bratislava: SAV, 1990.
18
ENCYKLOPÉDIA ĽUDOVEJ KULTÚRY SLOVENSKA I. Bratislava: VEDA, 1995.
19
Por. DAŠKOVÁ, K. a kol.1976. Vysoká škola dievčenskej zručnosti. Bratislava: Mladé letá, 1976.
20
Por. STANOVSKÝ, E. – ANDERLE, A. –SABOL, J. 2006. Rozprava o bábkovom divadle.
Zvolen: Gymnázium Môťovská cesta. 2006.
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kostýmovanej bábky a pohybmi prstov vytvára mimiku jednotlivých časti
tváre. Presnejšie oči, nos, ústa. Ide o bábky prevažne komického charakteru.21
Totemová bábka. Vo väčšine prípadov ide o nepohyblivé bábky,
ojedinelé s jednoduchým pohybom. Totemové bábky hrajú predovšetkým
pokojné charaktery postáv.22 Najčastejšie ide o monolitnú, v ojedinelých
prípadoch členenú bábku, ktorá môže byť vodená zospodu ale najčastejšie ju
jednotlivec nosí priamo po javisku resp. scéne.23
Scénický systém
Pri aplikácií jednotlivých výtvarných techník a postupov pre
realizáciu detského divadla je nevyhnutná tvorivá spolupráca viacerých
zúčastnených. Každá tvorivá práca, ktorá rozvíja u deti vnímanie krásy pôsobí
v edukačnom procese vždy povzbudzujúco a inšpiratívne. Práve v súčasnej
pedagogickej realite sa nám otvárajú viaceré možnosti pre rozvíjanie
výtvarných
zručností
a estetického
cítenia
prostredníctvom
medzipredmetových súvislosti a vzťahov.24 Jednou z nich je aj tvorivá práca
spojená s vytváraním vizuálneho zázemia v dramatickej výchove. Bábkou sa
môže veľmi rýchlo stať každý predmet, ktorý v rukách ožije a vznikne tak
nová osoba, ktorá motivuje a uľahčuje samotný proces komunikácie.25
Nevyhnutnou a mimoriadne efektívnou súčasťou dramatickej výchovy je
scénický systém a tiež kostýmová základňa.
Scénický systém môžeme v tomto kontexte označiť ako znakotvornú
sústavu, ktorá nám združuje súbor znakov patriacich tomu istému materiálu,
vytvárajúcich semiologický systém. „Scéna je súbor priestorových znakov,
ktoré lokalizujú, a tým zjednocujú priebeh deja.“26 Patrí tu osvetlenie, pohyb,
choreografia, scénografia, a pod.27 Je nevyhnutnou súčasťou práve detského
divadla, či už hraného samotnými deťmi alebo hraného pre deti.28
Scénický systém resp. scénografia má v divadle pre detí resp.
bábkovom divadle teda v samotnej dramatickej výchove svoje nezastupiteľné
miesto a významne postavenie. Môžeme teda konštatovať, že celistvosť
predstavenia resp. krátkej etudy je značne ovplyvnený aj vizuálnym
priestorom, kostýmami a samotnými rekvizitami nevyhnutnými pre
dramatizáciu príbehu.
21

ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA M-Ž. Bratislava: SAV, 1990.
TICHÁ, H.. 2008. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ,diplomová práca. Brno:
Pedagogická fakulta Masarykovej Univerzity, 2008.
23
ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA M-Ž. Bratislava: SAV, 1990.
24
Por. LIBERTINI, R. 2014. Uomini e/o lupi. In: Il terremoto della Marsica : antologia di
cronache foto poesie racconti. Avezzano : LCL Industria Grafica, 2014.
25
KOREŠEC, H. 2009. Kreativan rad s lutkama kao proces. In: HICELA, I. (ed.). Djeca
i mladež u svijetu umjetnosti. Split: Redak. 2009.
26
SLIVKA,M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2002, s.466.
27
PAVIS, P.: Divadelný slovník. Bratislava: Divadelný ústav. 2004, str. 433.
28
Por. ZENTKO, J. – CHANASOVÁ, Z. 2011. Dramatizačné techniky v materskej škole.
Ružomberok: Verbum, 2011.
22
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Peter Janků v scénografii ktorá vytvára jednotu skutočného priestoru
rozlišuje štyri základné aspekty. Všetky štyri aspekty spoločne vytvárajú
jeden funkčný a výrazový celok. Pri popise jednotlivých aspektov
vychádzame z charakteristík, ktoré uvádza Janků29.
1. scénický aspekt scénografie ( Vytvára znakovú štruktúru
prostredníctvom základnej divadelnej scény, ktorá je vložená do
javiskového priestoru. V podmienkach dramatickej výchovy pre deti,
ide prevažne o priestor improvizovaný, ktorý vzniká v rôznych
interiéroch resp. exteriéroch a teda je výrazne prepojený s aspektom
architektonickým).
2. architektonický aspekt scénografie (predstavuje nám zaužívané typy
priestorov, ktoré poznáme ako diváci. Môže byť pravidelné alebo
nepravidelné. V školskej praxi resp. v podmienkach súčasnej
materskej a základnej školy ide najčastejšie o improvizované
priestory, ktoré vychádzajú z možností vzdelávacích inštitúcií.)
3. technický aspekt scénografie (v tomto aspekte rozumieme rôzne
javiskové nástroje a divadelnú techniku)
4. technologický aspekt scénografie (je výrazne prepojený s aspektom
technickým. Zahŕňa možnosti časopriestorovej premeny a vzťahov
v dramatizácií konkrétneho príbehu.)
Medzi najjednoduchšie spôsoby improvizovaného bábkového výstupu
resp. etudy patrí hrá s bábkou bez scény resp. javiska. Hovoríme
o bezprostrednej dramatizácií vystúpenia bábky medzi deťmi. Scénu
v školskom prostredí vytvoríme rôznymi spôsobmi. Ide najmä o náznak
paravánu, alebo javiska ktorý sa dá vytvoriť z jednotlivých časí nábytku, napr.
dva stoly, skriňa, obrátený stôl, obrátené stoličky, operadlá zo stoličiek, metla
vo vodorovnej polohe podopretá rôznymi predmetmi, na ktorú umiestnime
záves, plachtu a takto vytvoríme improvizovaný paraván.30
Záver
Je vhodné, ak sa deti od začiatku podieľajú na samotnej príprave
predstavenia.31 Samozrejme so zreteľom na vekuprimerané aktivity
a technicko-výtvarné postupy. Ideálne je, ak materská resp. základná škola
disponuje priestorom, ktorý je na dramatizáciu najvhodnejší. Ide o rôzne
špecializované miestnosti, v ktorých dokážeme zabrániť prísunu svetla –
dokážeme vytvoriť tmu, resp. prítmie. Je dobré mať miestnoť, ktorá je
vybavená rôznou elementárnou divadelnou technikou v podobe rôznych
svietidiel, reflektorov a pod.
29

Por. JANKŮ, P. 2013. Scénografia pre nescénografov. UKF Nitra: Nitra, 2013.
Por. STANOVSKÝ, E. – ANDERLE, A. –SABOL, J. 2006. Rozprava o bábkovom divadle.
Zvolen: Gymnázium Môťovská cesta. 2006.
31
Por. PROVAZNÍK, J. 2008. Děti a loutky. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických
umění v Praze. 2008.
30
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Improvizované javiská môžu vznikať v interiéri, ale často aj
v exteriéri školy. Je na tvorivosti učiteľa, ako dokáže aj bežnú plochu
v spolupráci s deťmi, resp. žiakmi pripraviť a hlavne zmeniť na priestor
tajomný, zaujímavý, v ktorom dramatizácia rôznych príbehov naplno vynikne.
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Detská kresba a začiatky písania
v predprimárnom vzdelávaní
Child's Drawing and Early Writing
in Pre-primary Education
Blanka Lehotayová
Abstrakt
Autorka v príspevku predkladá dizajn kvalimetrického skúmania
výučby grafomotoriky v edukačnom kontexte predprimárneho
vzdelávania. Predmetom záujmu skúmania je konceptuálne vyjadrenie
skúmanej reality a porozumenie príčinným súvislostiam vo výučbe
výtvarnej výchovy so zameraním na rozvíjanie grafomotoriky u detí.

Kľúčové slová: Dieťa. Grafomotorika. Detská kresba. Kvalimetrický výskum.
Učiteľ. Výučba.
Abstract
The author of the essay presents the design of the qualimetric research
of graphomotorics teaching in the educational context of pre-primary
education. The ultimate aims of the research are the conceptual
expression of the surveyed reality and the understanding of causation in
art teaching focusing on child´s graphomotorics development.

Keywords: Child. Graphomotorics. Children drawing. Qualimetric research.
Teacher. Teaching and learning process.
Úvod
Predkladaný príspevok prezentuje možnosti skúmania edukačných
javov vo výučbe grafomotoriky v predprimárnom vzdelávaní.
V materských školách je opodstatnenou požiadavkou realizovať
systematickú grafomotorickú činnosť počas celej dochádzky dieťaťa do
materskej školy. Okrem uvoľňovacích cvičení, správnosti úchopu kresliaceho
(písacieho) náčinia a správneho sedenia, učiteľ dbá počas tohto obdobia na
realizáciu hravého spôsobu výtvarnej edukácie. Nie je možné, aby dieťa
dosiahlo svoje vlastné limity prirodzene, na základe vlastnej činnosti a bez
vhodného edukačného pôsobenia. Tarr predpokladá, že vo výtvarnom
vyjadrovaní je nevyhnutné poznanie techník harmonickej interakcie medzi
dieťaťom a učiteľom, ako aj integrovanie výtvarných činností do čo
najširšieho kontextu (hodnôt, postojov, názorov). 1
1

TARR, P. 1995. Creating Connections: Adding „Art“ to your Art Program. In: Interaction.
Canadian Child Care Federation, Summer.
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Zdôrazňovaná prepojenosť rozvoja grafomotoriky ako príprava na
písanie v základnej škole by u učiteľa mala vyústiť do premyslenej
pedagogicko-didaktickej koncepcie. Súhlasíme sa s tým, že: „Základné
výtvarné výrazové prostriedky vo výtvarnej reči sú v grafomotorike
jednotlivými grafickými znakmi, na ktoré sa sústreďujeme pri rozvíjaní
grafomotoriky u detí predškolského veku“, ktoré tvorí bod, línia, plocha,
pohyb a kompozícia. 2 Rozvíjať grafomotorické návyky a zručnosti detí len
nácvikom v pracovných listoch je pre dieťa nevhodné a nepostačujúce.
Grafické výpovede dieťaťa nie sú iba jednoduchým znázornením
napodobňovaných vzorov a tvarov. Pracovné listy by mali byť deťom
predškolského veku ponúkané ako prechod od experimentovania k zámernej
činnosti, od výtvarnej činnosti k nácviku grafomotorických tvarov, ktoré
tvoria súčasť tvaru písmen.
Plánované kvalimetrické skúmanie edukačných javov vo vzťahu k danej
téme
Východiskovou tézou pre zvyšovanie kvalitatívnych vzťahov
v detskej kresbe ako i počiatočného písania, sa na základe vyššie uvedeného
javí v cielenom a systematickom rozvíjaní grafomotoriky u detí
v predškolskom veku didakticky vhodným prístupom učiteľa.
Predmetom záujmu nášho skúmania je konceptuálne vyjadrenie skúmanej
reality – učiteľovho vyučovania výtvarnej výchovy so zameraním na
rozvíjanie grafomotoriky detí a vysvetlenie jeho príčinných súvislostí.
Metodologicky, v dôsledku vyššie uvedeného, sme problematiku
skúmania zamerali kvalimetricky. V pedagogickom skúmaní sa dá postupovať
obidvoma smermi. Cieľom kvantitatívneho výskumu bude predpoklad
príčinnej hypotézy s vysvetlením príčinných súvislostí. Cieľom výskumu
z hľadiska kvalitatívneho prístupu bude pochopenie a interpretácia
sledovaného fenoménu – koncepcie učiteľovho vyučovania. Typy
zozbieraných dát pre pedagogické skúmanie budú sústredené na texty a slová.
Predpokladáme použitie kvantitatívnych údajov k čiastočnému overeniu
vlastných záverov získaných kvalitatívnou analýzou.3 Tým, že kvantitatívne
údaje je možné transformovať na kvalitatívne, vzniká možnosť pre
interpretáciu ich kvality. Aj Silverman píše o tom, že „kvantitatívne
charakteristiky sa niekedy môžu využiť na vyvodzovanie záverov.“4
Z uvedeného vyplýva, že dôraz vo výskumnom projekte je kladený na
kvalitatívne skúmanie. Jeho súčasť tvoria základné zložky – údaje, analytické
postupy a výskumná správa v podobe teórie.
2

UVÁČKOVÁ, I., VALACHOVÁ, D., DROPPOVÁ, G. 2009. Metodika rozvíjania
grafomotorických zručností detí v materských školách. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana. s. 12.
3
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky
metody zakotvené teorie. s.11.
4
SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. s. 115.
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Na základe profesijných skúseností koncipujeme výskumný problém
v úzkom prepojení s riešenou problematikou. Problém definujeme na základe
identifikovania aspektu nedocenenia možnosti rozvíjania grafomotoriky u detí
prostredníctvom výtvarných činností voľným zaznamenávaním grafickej
stopy. Výučba grafomotoriky u učiacich sa subjektov – detí predškolského
veku sa výrazne zužuje na vyplňovanie pracovných listov. Schopnosť detí
napodobňovať znaky a vzory v grafomotorických listoch však nie je závislá
na opakovanom napodobňovaní predznačených tvarov, ale závisí na úrovni
vývoja psychiky a motoriky dieťaťa i zrelosti centrálnej nervovej sústavy.
Našimi výskumnými cieľmi je: identifikovať spôsob výučby učiteľa
pri rozvíjaní grafomotoriky u detí; analyzovať spôsob diagnostikovania
detskej kresby učiteľom vzhľadom k rozvíjaniu grafomotoriky u detí;
porozumieť a interpretovať akým spôsobom sa projektuje vo výučbe rozvoj
grafomotorických zručností.
Stanovené výskumné otázky:
 Ako ponímajú učitelia materských škôl grafomotoriku a možnosti jej
rozvíjania u detí?
 Aké stratégie rozvíjania grafomotoriky preferujú učitelia vo výučbe?
 Čomu učiteľ pripisuje vo výučbe grafomotoriky didaktický význam?
 Aký vplyv na rozvíjanie grafomotoriky u detí predškolského veku
majú učiteľom projektované výtvarné činnosti?
 Zodpovedá pedagogické diagnostikovanie kresby kritériám kvality?
 Dokáže učiteľ prostredníctvom diagnostikovania detskej kresby
plánovať stratégie rozvíjania grafomotoriky?
Výskumný zámer a plán - cieľom prvej fázy bol zber údajov
prostredníctvom dotazníka a analýzy detskej kresby. V druhej fáze bol
uskutočnený hĺbkový rozhovor (interview). V tretej fáze výskumu plánujeme
systematické spracovanie výskumného materiálu a konečné koncipovanie
výskumnej štúdie.
Časové dimenzie aplikácie výskumných metód - dotazník, analýza detskej
kresby a interview - boli realizované v časovom úseku jedného školského
roka.
Výskumnú vzorku tvorili (tvoria) učitelia predprimárneho vzdelávania
s ukončeným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, ktorí disponujú
skúsenosťami z vlastnej pedagogickej praxe a pôsobia v rôznych materských
školách na Slovensku. Výber učiteľov bol realizovaný dostupným výberom.
V prípade výskumnej metódy analýza detskej kresby, bola podmienka jej
aplikácie v triede 5-6 ročných detí.
Do akej miery sú stratégie rozvíjania grafomotoriky u detí učiteľom
materských škôl známe a do akej miery sa s nimi stotožňujú, sme zisťovali
prostredníctvom dotazníka.
Položky v dotazníku sú vstupom k odkrývaniu riešenej problematiky na úrovni
pedagogického myslenia ako i prezentovania vlastnej didaktickej praxe. Pri
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tvorbe dotazníka sme najskôr naformulovali otvorené položky, ktoré sme
použili v pilotnej sonde. Získané odpovede sme transformovali do uzavretých
položiek definitívnej verzie dotazníka. Pri skladbe dotazníka a formulácii
položiek sme mali na zreteli cieľovú skupinu respondentov i to, aby svojou
formou a obsahom vyhovoval danému cieľu. Dôležitým faktorom bol dôraz na
zrozumiteľnosť, zmysluplnosť a jednoduchosť položiek koncipovaním
priamych otázok. Dotazník sme predvýskumne overovali, čím sme dodržali
základnú metodologickú požiadavku jeho posúdenia menšou vzorkou
respondentov. Následne bol dotazník distribuovaný 100 subjektom výskumu.
Návratnosť administrovaných dotazníkov dosiahla 93%.
Prostredníctvom odpovedí v dotazníku sme získali výskumný materiál, ktorý
je pre nás predovšetkým nástrojom odkrývajúcim interpretácie a porozumenie
konštruktu grafomotorika, východiská pre rozvíjanie grafomotoriky,
postupnosť rozvíjania grafomotorických vzorov, uplatňovanie pedagogického
diagnostikovania grafomotoriky a pod.
Ďalšou výskumnou metódou je analýza detskej kresby. V rámci
diagnostikovania detskej kresby možno sledovať niekoľko aspektov. Ich
výber závisí od cieľa výskumu. V našom prípade boli učitelia inštruovaní k
navrhnutiu 10 kritérií, prostredníctvom ktorých je podľa nich možné
komplexne zrealizovať pedagogické diagnostikovanie úrovne grafomotoriky finálneho produktu i procesu tvorby dieťaťa. Od každého učiteľa sme
následne získali artefakty dvoch detí s vyhodnotením úrovne grafomotoriky
na základe zostavených kritérií. Získaný výskumný materiál od 30 učiteľov je
v súčasnosti analyzovaný.
Metóda hĺbkový rozhovor (interview) je charakterizovaná ako
neštandardizované kladenie otázok jednému účastníkovi výskumu
prostredníctvom niekoľkých otvorených otázok.5 Účasť na interview znamená
účasť na vytváraní významu. Otázky v pološtruktúrovanom interview sme
formulovali so zámerom odkrývať stratégie výučby učiteľa v profesionálnom
konaní vo výtvarnej edukácii so zameraním na rozvíjanie grafomotorických
zručností detí. Pre naše výskumné potreby sme vytvorili záväznú schému,
pričom niektoré položky sú koncipované ako hlavné otázky, iné sú skôr
doplňujúce. Využívame otázky priame, kde sa zameriavame na konkrétny
opytovaný jav. Výskumná vzorka vzhľadom k spracovaniu výskumných dát
z interview je principiálne nižšia v porovnaní s vyššie uvedenými
výskumnými metódami. Koľko informantov bude tvoriť výskumnú vzorku,
v tomto čase nevieme presne určiť. Je to z dôvodu, že nedokážeme v procese
spracúvania dát určiť, či sme dosiahli požadovanú úroveň saturácie. (Nie je
teda vylúčené, že interview ešte bude realizované).
Prezentovanými výskumnými metódami sme získali výskumný
materiál k aktuálne realizovanému kódovaniu. Zároveň budeme môcť
uskutočniť trianguláciu, ako pohľad na predmet skúmania a výskumný
5

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. 2007. Kvalitativní výskum v pedagogických vědách. s. 159.
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materiál z troch perspektív orientujúcich sa na nami zadefinované ciele
skúmania. 6
Použitou analytickou metódou vo výskume je zakotvená teória.
Zakotvená teória je induktívne odvodená zo skúmaného javu, ktorý
reprezentuje.7 Začína sa systematickým zhromažďovaním údajov
o skúmanom jave a ich analýzou. Táto teória má najlepšie predpoklady
k tomu, aby bola kombinovaná s kvantitatívnymi metódami v rámci riešenia
jedného výskumného problému.8 Analytické techniky zakotvenej teórie tvorí
proces kódovania, ktorý prechádza tromi štádiami – otvorené, axiálne
a selektívne kódovanie. Každý z uvedených typov kódovania má svoju logiku
a vlastné analytické postupy.
Na základe zhromaždeného množstva výskumných dát je v súčasnosti
uskutočňovaná analýza výskumných dát prostredníctvom otvoreného
kódovania, ako možná identifikácia štruktúr súvisiacich so stanovenými
výskumnými otázkami. Analýzou výskumného materiálu sa pokúsime
identifikovať významy výpovedí učiteľov na základe ich pedagogického
myslenia a preferovaných stratégií rozvíjania grafomotoriky u detí vo vlastnej
edukačnej praxi. V našom prípade bude vytvorenie kategorizovaného zoznamu
kódov univerzálnym vstupom do kvalitatívnej analýzy. Následne bude
realizované axiálne a selektívne kódovanie. Na základe kvalitatívnej analýzy
(systematické organizovanie získaných údajov s cieľom vyhodnotenia istej
pravidelnosti, kvality a vzájomných vzťahov) očakávame vytvorenie
všeobecných kategórií príkladov, či vzorov v dátach až k zdôvodneniu javov
stanovením jednoznačných kategórií s následným vyvodením teórie.
Záver
Ako prezentujeme v stručnom prehľade kvalimetrického skúmania
výskumného projektu, v súčasnosti sa nachádzame v štádiu spracovávania
získaných výskumných dát. Veríme, že navrhnuté koncipované skúmanie
a následné zistenia nám umožnia komplexne uvažovať o spôsobe výučby
učiteľov a ich celkovej didaktickej erudovanosti v sledovanej oblasti.
Prioritným cieľom pedagogického skúmania je pomôcť procesom
identifikácie, reflexie a kritiky na to, aby bolo možné zlepšovať kvalitu
procesu výučby vo výtvarnej edukácii pri cielenom rozvíjaní grafomotoriky
u detí.

6

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. 2007. Kvalitativní výskum v pedagogických vědách. s. 204.
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky
metody zakotvené teorie. s. 14.
8
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. 2007. Kvalitativní výskum v pedagogických vědách. s. 96.
7
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Predpokladaný prínos výskumného projektu hodnotíme v troch
oblastiach.
Pre teóriu v zadefinovaní koncepcie výučby pri cielenom rozvíjaní
grafomotoriky detí a možnosti uplatnenia koncepcie v rámci teórie
pedagogiky a didaktiky výtvarnej výchovy.
Pre metodológiu predpokladáme, že využité výskumné metódy poskytnú
údaje, ktoré môžeme ďalej využiť v metodológii a teórii - overíme možnosti
uplatnenia výskumných metód pre tento typ výskumu.
Pre pedagogickú prax navrhneme stratégie na rozvoj grafomotoriky detí
predškolského veku a ich začlenenie do edukácie ako možné východisko
v rozvíjaní grafomotoriky založenom na širokom spektre výtvarných
a grafických činností s vytvorením koncepčno-metodického materiálu
mediácie grafomotoriky ako mostu medzi detskou kresbou a počiatočným
písmom.
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Fenomén kreativity vo vizuálne obraznom vyjadrení detí
v predškolskom veku
The Phenomen of Creativity in the Visual Expression of
Children in Preschool age
Lucia Minichová
Abstrakt
V období predškolského veku, kedy sa dieťa prirodzene, svojím
spôsobom učí, odovzdáva tieto informácie ďalej v podobe spontánneho
prejavu a to v akejkoľvek podobe. My sme sa zamerali na kresbu
dieťaťa. Predpokladáme, že ak dieťa začne kresliť, bez toho, aby sme ho
vyzvali a zadali mu tému, súvisí jeho prejav s väčším množstvom
tvorivých prvkov v porovnaní s tým, kedy by sme dieťaťu tému presne
vymedzili. Toto zadávanie môže mať na deti natoľko vplyv, že sa
vzdajú svojich nápadov a riešení. Téma ich môže obmedziť natoľko, že
sa to prejaví v celkovom výraze výsledku, ale aj na priebehu realizácie.
Našou snahou bude porovnať tieto dva prístupy u detí v staršom
predškolskom veku.

Kľúčové slová: Dieťa. Predškolský vek. Kreativita. Tvorivosť. Kresba. Vizuálne
obrazne vyjadrenie. Téma. Originalita. Spontánny prejav.
Abstract
When children learn naturally in their own way during the preschool
age, they transfer this information in the form of spontaneous
manifestation in any form. We focused on child's drawing. If a child
draws without a specific theme, we expectthe products will contain
more creative components compared to the situation when we give a
specific theme to the child. This determination may have such strong
effect on the children's drawing, that they give up their ideas and
solutions. The topic may limit them so much, that this will be reflected
on their results, but also during the realization. We will try to compare
these two approaches in older preschool age of children.

Keywords: Child. Preschool age. Creativity. Drawing. Visual expression.
Theme. Originality. Spontaneous reflection.
,,...maximálna odkázanosť dieťaťa na dospelom viedla k úplnému
prevzatiu zodpovednosti za dieťa i v takých situáciách, kde by mohlo byť
samostatné a mohlo by sa samé rozhodovať. ... Dieťa je iba v jednej fáze
aktívne (pri plnení požiadavky), ale inak pasívne, dieťa neprezentuje vlastné
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názory, vlastné rozhodnutia a je pozbavené zodpovednosti... .. Dieťa je
nesamostatné a podlieha dospelému.“ 1
Keďže dieťa sa ešte len pripravuje na život, nepovažuje sa za
rovnocenného v komunite dospelých, od nich sa učí, oni ho pripravujú a
formujú podľa svojich predstav. Prílišná poslušnosť, podriaďovanie sa, bez
pochopenia a uvedomovania si dôvodov takéhoto konania, môže viesť k
nečinnosti dieťaťa, k vzdoru a odporu. Preto je potrebné, aby sme boli v tomto
smere opatrní, veď z hľadiska intenzity a hĺbky prežívania sa detstvo pokladá
za najdôležitejšie životné obdobie.
,,Sebarealizácia je produktom tvorivosti“2
Predmet výskumu
Vo výskumnej časti sa zameriame na fenomén kreativity vo vizuálne
obraznom vyjadrení detí v predškolskom veku, presnejšie, ako ovplyvňuje
dieťa téma vo využívaní tvorivých prvkov v takomto vyjadrovaní (vplyv témy
z hľadiska tvorivých prejavov).
Ciele výskumu
Zistiť, aká je súvislosť témy s tvorivými prejavmi vo vizuálne
obraznom vyjadrení detí v predškolskom veku a to v dvoch prípadoch: ak
tému určujeme a usmerňujeme dieťa vo vyjadrovaní, v druhom prípade,
ak dieťaťu ponecháme voľný výber témy.
V prvom prípade predpokladáme, že dieťa sa pri zadaní témy
vyjadruje viac obmedzujúco, len na túto tému, menej využíva tvorivé prvky
vo vyjadrovaní.
V druhom prípade, pri voľnom výbere témy (dieťaťom), súvisí jeho
prejav s menej obmedzeným vyjadrovaním.
Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma prístupmi z hľadiska kreativity,
po formálnej a obsahovej stránke.
Východisko výskumu
Ako uvádzajú vo svojej knihe Kolláriková a Pupala3, každé dieťa
treba chápať ako osobnosť jedinečnú, s určitými možnosťami
a predispozíciami s ktorými sa identifikuje, na základe čoho, sa vytvára jeho
identita. Chceme aby dieťa realizovalo vlastne rozhodnutia, a nie aby konalo
na základe nevyhovujúceho podnetu inej osoby.

1

KOLLARIKOVÁ, Z. – PUPALA, B. 2001. Předškolní a primární pedagogika – Predškolská
a elementárna pedagogika. s. 99-100
2
ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, s. 7
3
KOLLARIKOVÁ, Z. – PUPALA, B. 2001. Předškolní a primární pedagogika – Predškolská
a elementárna pedagogika
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Na základe dlhodobého pozorovania množstva kresieb, prístupov deti
ku kresbe, podnetom, motivácii a potrieb dieťaťa vo vizuálne obraznom
vyjadrovaní, môžeme uviesť, že podpora zo strany dospelého si vyžaduje taký
prístup, prostredníctvom ktorého je dieťa vhodne vedené k samostatnosti.
Patrí sem dostatočné zaujatie a motivácia, zameranie na individuálne potreby,
aktuálne schopností a zručnosti dieťaťa. Náhodná hra a experimentovanie
môže viesť k hlbšiemu odkrytiu tvorivých prejavov dieťaťa a k rozvoju
kreatívneho myslenia. Nemali by sme klásť doraz na očakávania vo vizuálne
obraznom vyjadrovaní deti, ale snažiť sa presadiť snahu o porozumenie,
rešpektovanie a uznanie špecifického prejavu dieťaťa a toho, čo je mu vlastne.
Zadávanie tém spočíva vo výbere často podobných a opakujúcich sa tém.
Dieťa opakovane tieto témy zobrazuje, predovšetkým staršie deti. V mnohých
prípadoch môže ísť o kresbu, ktorá vznikla náhodným spôsobom hry, teda
o nejaké čmáranice, potrhané, alebo pokrčené papiere, bez obsahu. Dieťa sa
učí manipulovať s papierom, ceruzkou, farbičkami, precvičuje a trénuje jemnú
motoriku.

(obrázok 1-8, neurčená téma, rôzne pohlavia)
Téma v kresbe dieťaťa
Pre lepšiu orientáciu sme si obdobie predškolského veku od 2-3 do 67/7-8 rokov rozdelili podľa toho, ako dieťa vníma tému a ako sa s ňou
stotožňuje. Toto rozdelenie by nám malo umožniť lepší alebo vhodnejší výber
vzorky detí pre náš výskum, resp. zameranie na také obdobie dieťaťa kedy sa
už dokáže vyjadrovať na tému, ale zároveň si uchováva v prejave originalitu.
Dieťa 2-3 ročné kreslí podľa seba, nedokáže ešte obsiahnuť širšie
témy, výtvory sa nezhodujú so skutočnosťou, ide skôr o znázornenie pohybu
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Obrázok 1 (2r., chlapec)

Obrázok 2 (3 r., chlapec)

Deti ktoré postupne z čmáraníc vychádzajú, už reálnejšie zachytávajú nejaký
predmet, vieme ho aj my čiastočne identifikovať (dieťa už opisuje čo
konkrétne zobrazilo), málo sa pridržiava témy, zväčša ju ignoruje.

Obrázok 1 (3,5 r., chlapec)

Obrázok 2 (3 r., chlapec)

Dieťa kreslí aj na tému, ale doplňuje ju o vlastné zážitky, obmedzuje sa už
viac na to, čo mu je zadané.

Obrázok 1 (3 r., dievča)

Obrázok 2 (5 r., dievča)

Dieťa kreslí aj na tému, prechádza do kopírovania a napodobňovania.

Obrázok 1 (6 r., dievča)

Obrázok 2 (6 r., dievča)

Dieťa kreslí zväčša na tému (základná škola, 7-8 rokov), čaká na vyzvanie,
dlho premýšľa, alebo kreslí menej (forma, obsah).
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Obrázok 1 (8 r., dievča)

Obrázok 2 (7 r., dievča)

Časté problémy pri nazeraní na detskú kresbu
S témou sa spájajú očakávania, téma predstavuje určité obmedzenie,
alebo ohraničenie. Udáva na čo sa máme zamerať. Práve inakosť detského
prejavu by sme mali považovať za príležitosť kedy môže dieťa ukázať niečo
nové, čo mu je blízke, jeho vlastný spôsob nazerania na svet. Dáva mu
možnosť lepšie a zrozumiteľnejšie komunikovať medzi deťmi, odlišovať sa
od nich a teda prijať a akceptovať tieto navzájom rozdielne prejavy a spôsoby
vyjadrovania.
Často ale dochádza presne k opačnému efektu. Dieťa stráca záujem
a motiváciu. Následkom toho môžu byť negatívne zásahy do priebehu kresby
a do jej výsledkov. Je to napríklad časté porovnávanie kresieb medzi deťmi.
K väčšiemu porovnávaniu, ale aj napodobňovaniu a preberaniu prvkov
v kresbe, dochádza najmä v momente, kedy ma skupinka detí rovnaké
zadanie, resp. konkrétny očakávaný výsledok. Dieťa zvykne už v tomto veku
hodnotiť a v dôsledku napodobňovania preberá mnohé spôsoby a názory od
dospelého. To môže viest k neadekvátnemu hodnoteniu, je tu cítiť vplyv
neosvojeného prebratého názoru zo skúsenosti. Často dochádza zo strany
dospelého k nepochopeniu detského spôsobu vyjadrovania. Môže to byť
z dôvodu nedostatku fantázie u dospelých, ktorá umožňuje určitým spôsobom
,,čítať“ tento spôsob vyjadrovania u detí. Umožňuje ľahšie prijímať, viac
akceptovať alebo porozumieť vizuálne obraznému prejavu dieťaťa. Tak isto
dochádza k zasahovaniu do činnosti (procesu kreslenia) rôznymi spôsobmi,
alebo naprávaniu priebehu realizácie, ale aj výsledkov. Často dochádza
k priamym zásahom a ku kritizovaniu, že sa deti v tomto veku nepridržiavajú
pravidiel reálneho zobrazovania (perspektíva, kompozícia, proporcionalita
a iné). Práve táto nevedomosť dodáva kresbám špecifickú podobu a vystihuje
prirodzený prejav dieťaťa.
Úlohy výskumu
Prvou úlohou výskumu je zistiť, aké sú najčastejšie podoby vizuálne
obrazného prejavu detí v predškolskom veku v porovnaní s postojmi
a očakávaním okolia.
Druhou úlohou výskumu je zistiť, či ma téma súvislosť s tvorivým
vyjadrovaním dieťaťa a ako deti siahajú po možnostiach využitia svojho
tvorivého potenciálu a predstavivosti vo vzťahu so zadávaním témy.
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Chceme zistiť, či je pre dieťa takýto prístup vo vizuálne obraznom
vyjadrovaní podnetný, predovšetkým pre ďalší rozvoj tvorivosti, motivácie
pre nové a ďalšie možnosti zobrazovania.
Metódy výskumu
Prieskum prostredníctvom rozhovorov, priameho interview.
V prieskume nás zaujíma, aký je vplyv okolia, rodičov, učiteľov a rovesníkov,
na vizuálne obrazne vyjadrovanie dieťaťa v predškolskom veku. Za
ovplyvňovanie môžeme považovať: striktne dodržiavanie najčastejších
zaužívaných spôsobov kreslenia, určovanie témy, určovanie smeru, akým by
sa kresba mala uberať, usmerňovanie dieťaťa pri výbere témy a činnosti
kreslenia, ďalšie nepriame, ale aj priame zásahy do tvorby dieťaťa.
Vo hlavnom výskume sme si zvolili nasledovne metódy:
1. Pozorovanie
Pôjde o priame pozorovanie dieťaťa pri činnosti kreslenia. Na základe
určovania témy budeme porovnávať priebeh rozdielnych kresbových
prejavov.
Pozorovanie bude v oboch prípadoch prebiehať v niekoľkých fázach:
 v prvej fáze budeme sledovať reakcie dieťaťa na tému, motivačné
prejavy, ako si vie s témou poradiť (pozorovanie)
 v druhej fáze budeme pozorovať priebeh, realizáciu, v rámci neho
rôzne vyjadrovacie prejavy, dĺžku, zaujatie, výdrž (pozorovanie)
 v poslednej fáze pozorujeme reakcie dieťaťa (verbálne, neverbálne)
na svoju kresbu na základe položených otázok
(rozhovor + pozorovanie)
2. Analýza
Pôjde o komplexnú analýzu výsledných kresieb z hľadiska formálnej
a obsahovej stránky.
Závery a prínosy
Na základe predpokladu, že téma môže vplývať na dieťa vo vizuálne
obraznom vyjadrení, by sme mohli povedať, že ak chceme zabrániť
obmedzovaniu detského vyjadrovania a podporiť využitie vlastnej kreativity
v predškolskom veku, mali by sme sa viac spoliehať na jeho vlastné využitie
fantázie a tvorivosti, ktorú v sebe dieťa uchováva. V opačnom prípade nemusí
byť až tak využitá. Ak sa dieťa obmedzuje len na určenú tému, ktorá mu bola
vymedzená, v takom prípade sa drží len určitého rozsahu v rámci zadanej
témy. Prínos práce by mal predstavovať zmenu vo vnímaní detskej kresby detí
v predškolskom veku, väčšie pochopenie a akceptovanie ich vlastného
spôsobu vyjadrovania.
Predpokladáme, že voľný výber témy, toho, čo a ako chce dieťa
kresliť, ponecháva dieťaťu priestor pre neobmedzené vyjadrovanie,
objavovanie, experimentovanie s vlastnou predstavivosťou. Pre dieťa v tomto
veku je príznačné vychádzať z vlastných myšlienok a unikať realite, čo sa
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odráža na originálnom výsledku u každého dieťaťa zvlášť. Takéto výsledky sa
nemusia stretávať s pochopením okolia a prejav dieťaťa sa môže zdať preto
nesprávny, alebo nezrozumiteľný. Často krát sa potom porovnáva, pozmeňuje
a opravuje. Pre dieťa je ale toto vyjadrovanie vlastné a stotožňuje sa s ním.
Mnoho krát až výklad odhalí skutočné úmysly dieťaťa a nadhodnotí takýto
spôsob vyjadrovania. Preto by sme mu mali poskytnúť podmienky pre rozvoj
sebavedomostnej stránky, pomáhať pri uspokojovaní potrieb, pozdvihovať
zmýšľanie, snažiť sa pochopiť úmysly a dať mu to najavo. Rozdiely či
akékoľvek nedostatky prijať ako samozrejmosť a prirodzenosť vo vizuálne
obraznom prejave.
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Aktuálne otázky integrácie digitálnych technológií
do vyučovania hudobnej výchovy v primárnej škole
The Current Issues of the Integration of Digital
Technologies into Music Education in Primary School
Radovan Šašala
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá dvoma otázkami, ktoré sa v snahe integrovať
digitálne technológie do hudobnej výchovy aktuálne vynárajú. Môžeme
sledovať snahu o integráciu digitálnych technológií do vyučovania
hudobnej výchovy od počiatku ich éry, alebo sa táto snaha začala len
prednedávnom? Koľko digitálneho obsahu určeného pre hudobnú
výchovu ponúka vzdelávací portál KOZMIX?

Kľúčové slová: Hudobná výchova. Integratívne aspekty. Integratívna
hudobná výchova. Primárna edukácia. Digitálne
technológie. Hudobný digitálny obsah.
Abstract:
The paper deals with two issues which are currently emerging in an
effort to integrate digital technologies in music education. We can
observe efforts to integrate digital technologies in music education from
the beginning of their era, or the effort has begun only recently? How
much of digital content designed for music education does the
educational portal KOZMIX provide?

Keywords: Music education. Integrative aspects. Integrative music education.
Primary level of education. Digital technologies. Music digital
content.
Fenoménom, ktorý zasiahol svet a školstvo najmä v posledných dvoch
desaťročiach je vzostup digitálnych technológií, ktoré už dnes v živote
ľudstva zohrávajú oveľa väčšiu úlohu, akú zohrávali na začiatku tejto éry.
Rýchle zmeny trendov, učebných pomôcok, učebných obsahov, či dostupnosť
rôznorodých učebných prostriedkov, postupov a modelov kladú na
odborníkov a pedagógov náročnú úlohu reagovania na tento trend.
Vývoj digitálnych, a najmä mobilných digitálnych technológií od
roku 2010 výrazne akceleroval. Ľahká dostupnosť vyspelých digitálnych
technológií pre širšie masy ľudí bez rozdielu veku spôsobila, že sa stali
prirodzenou súčasťou života takmer každého človeka. Školstvo u nás i vo
svete reagovalo na tento jav a začalo potenciál digitálnych technológií
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využívať vo vyučovaní. Ich postavenie vo svete a vzdelávaní je dnes už tak
pevné, že ich integrácia do vyučovacieho procesu v primárnej edukácii
naprieč všetkými predmetmi kurikula je žiadúca a opodstatnená nevynímajúc
ani vyučovací predmet hudobná výchova. Zaradenie digitálnych technológií
do paradigmy integratívnej hudobnej výchovy je preto nevyhnutnou reakciou
na tento proces.
Paradigma integratívnej hudobnej výchovy je otvorený systém, ktorý
umožňuje reagovať aj na spoločenské požiadavky, či technologické zmeny
a aplikovať ich do vnútra svojej štruktúry.
Na základe spoločenského, kultúrneho a vedecko-technického vývoja
Šašala (2015) navrhuje tri aspekty integratívnej hudobnej výchovy podľa
Balcárovej (2013): hudobné činnosti, medzipredmetové vzťahy a prvky
polyestetickej výchovy rozšíriť o ďalší, a to digitálny aspekt, ktorý
navrhujeme ukotviť súčasne aj v ďalšej rovine jeho funkčnosti ako ďalší
didaktický prostriedok v hudobnej výchove termínom digitálne technológie.
Tento štvrtý aspekt integratívnej hudobnej výchovy nachádza svoje logické
zastúpenie medzi vonkajšími integrujúcimi činiteľmi. Paradigmu aspektov
integratívnej hudobnej výchovy, vychádzajúcu z
klasifikácie podľa
Balcárovej (2013) a jej s rozšírením o digitálne technológie Šašalom (2015),
predstavujeme v nasledovnej schéme.
Vonkajšie integratívne aspekty
Medzi-predmetové
vzťahy

Vnútorné integratívne aspekty
Integrácia hudobných
činností

Digitálne technológie

Prvky polyestetickej
výchovy

Schéma 1: Aspekty integratívnej hudobnej výchovy (zdroj: autor)
Integráciu digitálnych technológií medzi aspekty integratívnej
hudobnej výchovy vnímame ako potrebu doby, ale hlavne víziu do
budúcnosti. Po analýze nami preštudovanej literatúry môžeme sledovanú
problematiku rámcovo uzavrieť zisteniami, že integrácia hudobných činností
a medzipredmetových vzťahov je nepriamo zakotvená v Štátnom vzdelávacom
programe ISCED 1 z roku 2008, ale aj v inovovanom Štátnom vzdelávacom
programe pre 1. stupeň ZŠ z roku 2015. Aplikácia všetkých štyroch
integratívnych aspektov umožňuje poňať integratívnu hudobnú výchovu
komplexne, a vytvoriť tak silný predpoklad na zefektívňovanie hudobnovýchovného procesu, ktorý umožní rozvoj hudobnosti žiaka a jeho osobnosti.
Môžeme sledovať snahu o integráciu digitálnych technológií do
vyučovania hudobnej výchovy od počiatku ich éry, alebo sa táto snaha
začala len prednedávnom?
Implementácia digitálnych technológií do vyučovania hudobnej
výchovy sa vyvíjala a profilovala na základe aktuálnych a dostupných
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digitálnych zariadení. Snahy o využitie digitálnych technológií v podobe
osobných počítačov v hudobnej výchove nachádzame hneď od počiatku ich
začleňovania do vzdelávania na Slovensku. Autori Gašpar (1999, 2000)
a Mačor (1998a, 1998b, 2001) nachádzali a publikovali jeho využitie pre
hudobné aktivity počas vyučovania, aj mimo neho. Gašpar neskôr (2005)
konštatuje, že je potrebné tieto technológie integrovať do známych
didaktických postupov. V popise možností však stále využíva len osobný
počítač ako prostriedok informačno-komunikačných technológií.
Podľa Vondráčka (2008a) by sa napĺňanie kľúčových kompetencií
žiakov podľa ŠVP ISCED 1 (2008) malo realizovať naprieč všetkými
predmetmi, a teda aj kompetencie v oblasti informačno-komunikačných
technológií by sa mali nadobúdať aj cez kurikulum hudobnej výchovy.
Integratívny prístup umožňuje učiteľovi poňať hudbu, ako druh umenia
v procese hudobnej výchovy v širších súvislostiach, ktorých prostriedkom
môže byť aj interaktívny CD-ROM, (Vondráček 2008b), ale aj integrácia
hudobných a výtvarných aktivít prostredníctvom grafického softvéru
(Vondráček 2008c).
Aj Hatrík (2012) nachádza v integratívnej hudobnej pedagogike
priestor pre využitie aj informačno-komunikačných technológií pre napĺňanie
kľúčových kompetencií, ukotvených v štátnych vzdelávacích programoch
v základných, aj základných umeleckých školách.
Všetky tieto pokusy sa viacmenej zameriavajú na sekundárne
vzdelávanie, či vzdelávanie na základných umeleckých školách. V dnešnej
dobe sú digitálne technológie dostupné a zrozumiteľné aj najnižšej vekovej
kategórií žiakov, teda už v predprimárnom stupni vzdelávania a preto je
logické, že s ich zaraďovaním do vyučovania sa začína už v predprimárnej
a neskôr v primárnej edukácii.
Prchal a Grobár (2015) predstavili možnosti integrácie hudobných
softvérov do klasického poňatia hudobnej výchovy a predpokladajú, že
využitie digitálnych technológií je jednou z možných ciest smerovania
hudobnej pedagogiky.
S implementáciou digitálnych technológií do vyučovania hudobnej
výchovy sa v učebniciach hudobnej výchovy na primárnom stupni prvýkrát
stretávame v roku 2013, kedy vychádza, zatiaľ posledná, učebnica Hudobnej
výchovy pre 4. ročník základnej školy (Langsteinová a Felix 2013). Tá
využíva videá z portálu www.youtube.com ako demonštračný materiál
k preberanej téme. Na videá odkazuje pomocou ich názvov a hypertextových
odkazov. V dobe vydania tejto učebnice slovenské školstvo už začalo bojovať
aj s problémom nedostatku učebníc pre všetkých žiakov. Tento problém sa
snažilo vyriešiť vydaním zdigitalizovaných učebníc, medzi ktorými bola aj
vyššie spomínaná Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl
prostredníctvom portálu www.eaktovka.sk. Zdigitalizovanú učebnicu je
možné prehliadať v digitálnych zariadeniach ako sú počítače, tablety, či
čítačky digitálnych kníh. Môžeme konštatovať, že učebnica využíva digitálne
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technológie len na tej najnižšej úrovni, s minimálnym využitím ich potenciálu.
Tento počin, však znamenal prvý reálny krok k aktualizácií učebníc
a vyučovania hudobnej výchovy aj v praxi.
Podľa preštudovaných zdrojov môžeme konštatovať, že integrácia
digitálnych technológií do vyučovania hudobnej výchovy prebiehala
prirodzene zanietenými pedagógmi a odborníkmi už od samotného začiatku
začleňovania digitálnych technológií (vtedy ešte len osobných počítačov) do
vyučovania. Počiatočné zameranie sa na starších žiakov je logické z dôvodu
zložitosti ovládania osobného počítača. Pri súčasnej generácií detí, ktoré sa už
narodili do sveta plného technológií a technológiách, ktoré sa vyvinuli do
ľahko ovládateľných a intuitívnych zariadení, už táto bariéra neexistuje a ich
integrácia je prirodzená.
Koľko digitálneho obsahu určeného pre hudobnú výchovu ponúka
vzdelávací portál Kozmix?
V máji roku 2016 spustila nezisková organizácia Edulab ďalší zo
svojich projektov s názvom Moja prvá škola, ktorého cieľom je ponúknuť
učiteľom na prvom stupni základných škôl moderné učebné materiály. Tento
projekt sprevádzalo spustenie seminárov pre učiteľov základných škôl
z celého Slovenska, na ktorých im skúsení metodici predstavili nové učebné
metódy a novú publikáciu vydanú pre účely spomínaného projektu Moja prvá
škola – Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax učiteľov 1. stupňa
ZŠ na ktorej učitelia z praxe spolupracovali s Pedagogickou fakultou
Prešovskej univerzity v Prešove. Táto metodika je plná aktivít pre takmer
všetky predmety kurikula prvého primárneho stupňa edukácie, ktoré
využívajú paralelne spustený portál KOZMIX (www.kozmix.sk), ktorý je však
len jednou z nových inovatívnych metód. Portál KOZMIX je podľa jeho
autorov (Kolektív autorov a gestorov 2016, s. 13) „bránou do sveta
digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy“ a je jednoducho
prístupný a použiteľný z digitálnych zariadení od smartfónu až po
interaktívnu tabuľu.
Implementácia a integrácia digitálnych technológií do vyučovania
naráža na niekoľko bariér, ktoré jej bránia komplexnému a efektívnemu
zaradeniu do vyučovacieho procesu. Z viacerých zistení Dzurillu (2016)
môžeme spomenúť najmä nedostatok digitálneho obsahu a často aj nevhodné
digitálne obsahy, či ich nekvalitné spracovanie. Odbornosť a garancia je
v prípade portálu KOZMIX zaručená verejnou univerzitou. Obsah portálu
KOZMIX sme porovnali s hodinovou dotáciou jednotlivých vyučovacích
predmetov na prvom stupni základnej školy ako celku podľa Rámcového
učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským (2015). Výsledky
tohto porovnania sme vyjadrili číselne a graficky v prehľadom grafe. Ak sa
bližšie pozrieme na graf 1, môžeme vidieť výraznú výhodu v početnosti
digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO) pre predmety matematika
a prvouka, resp. prírodoveda. Táto skutočnosť nie je prekvapujúca
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a stretávame sa ňou od počiatku integrácie DVO do vyučovania. Počet hodín
v týždni pre vybrané vyučovacie predmety je označený legendou h/t.
V prípade integrácie DVO do vyučovania však nie je až tak dôležitá jeho
absolútna početnosť ako relatívna početnosť vo vzťahu k hodinovej dotácii.
Tieto veličiny (početnosť DVO a počet hodín v týždni) sme porovnali
a výsledky tohto porovnania sú uvádzané pod legendou DVO/h, teda
početnosť DVO k jednej vyučovacej hodine v týždni. Práve tento údaj nám
reálne zobrazuje, aké je reálne zastúpenie DVO v obsahu portálu KOZMIX1.
Graf 1 Porovnanie početnosti DVO pre jednotlivé predmety (zdroj: autor)
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Najvyššiu hodnotu dosiahol vyučovací predmet informatika (21,50),
za ktorým je v tesnom závese prvouka, resp. prírodoveda (21,17). S veľkým
prepadom potom nasledujú ďalšie predmety až po slovenský jazyk
a literatúra, ktorý získal najnižšiu hodnotu (1,97). Nami bližšie sledovaný
vyučovací predmet hudobná výchova dosiahol hodnotu 5,25 DVO/h. Mierne
vyššiu hodnotu (6,33) získal vyučovací predmet výtvarná výchova, ktorý

1

V obsahu portálu KOZMIX absentujú vyučovacie predmety: anglický jazyk, pracovné
vyučovanie a telesná a športová výchova. Tieto predmety sme z nášho porovnania vynechali.
Z porovnávania sme vylúčili materiály obsiahnuté na portály KOZMIX pre dopravnú
a environmentálnu výchovu, ktoré vystupujú len ako prierezové témy.
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spadá do rovnakej vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra spolu s hudobnou
výchovou.
Z tejto analýzy je zrejmé, že postavenie predmetov vzdelávacej
oblasti Umenie a kultúra už nie je na konci záujmu pedagógov ani odborníkov
zaoberajúcich sa inovatívnymi metódami, či digitálnymi technológiami vo
vyučovacom procese. Projekt Moja prvá škola spolu s portálom KOZMIX
prináša profesionálnym spôsobom inovatívne postupy do vyučovania. DVO
pre prvý stupeň základnej školy predstavuje ako celok s vnútornou
diferenciáciou podľa vyučovacích predmetov a prierezových tém.
Významným prínosom je najmä to, že ako jeden z prvých na Slovensku vnáša
do oblasti dostupného DVO vhodného pre využitie v predmete hudobná
výchova zaručene odborný obsah prispôsobený pre potreby slovenského
školstva. DVO vzdelávacieho portálu KOZMIX tvorí jeden z pilierov
hudobného digitálneho obsahu určeného pre využitie vo vyučovaní hudobnej
výchovy na primárnom stupni vďaka svojej nadväznosti na inovovaný Štátny
vzdelávací program (2015) a filozofii vyučovania hudobnej výchovy –
výchova hudbou a výchova k hudbe pri zachovaní jej činnostného charakteru.
Hodnoty, ktoré sme získali vyššie uvedeným postupom nie sú, ani
nemôžu byť absolútnym ukazovateľom dôležitosti, či nadvlády niektorých
vyučovacích predmetov nad inými. Typickým príkladom je najnižšia hodnota
dosiahnutá pri vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra (1,97). Sú
len akýmsi malým ukazovateľom aktuálneho stavu.
Do vyučovacieho procesu vstupuje nespočetné množstvo faktorov zo
strany učiteľa, žiaka, obsahu učiva, priestorov školy, vybavenia atď.
V prípade využívania digitálnych technológií v procese vyučovania je však
veľmi dôležité dbať na dodržiavanie didaktických zásad, no najmä na zásadu
primeranosti, a časovej primeranosti (Šašala 2015).
Otázky, ktorým sme sa venovali v tomto príspevku sú len vybranými
východiskami v problematike integrácie digitálnych technológií do štruktúry
integratívnej hudobnej výchovy v primárnom stupni vzdelávania. Úlohou
akýchkoľvek didaktických prostriedkov vrátane digitálnych technológií je
vyučovanie hudobnej výchovy skvalitniť, sprístupniť a zefektívniť, no
nemôže nahradiť hudbu ako druh umenia, pedagóga, akustické hudobné
nástroje a už vôbec nie reálnu hudobnú sebarealizáciu žiakov.
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160. výročie narodenia Jozefa Chládka – ružomberského
regenschoriho a kantora
160th Birthday Anniversary of Jozef Chládek –
Ruzomberok's Regenschori and Cantor
Miriam Matejová
Abstrakt
Príspevok je venovaný 160. výročiu narodenia ružomberského
regenschoriho a skladateľa Jozefa Chládka (1856 – 1928).

Kľúčové slová: Jozef Chládek. Cirkevná tvorba. Klavírna tvorba.
Abstract
Contribution is devoted to 160 anniversary of birth of the regenschori
and composer Jozef Chládek (1856 – 1928) born in Ružomberok.

Keywords: Jozef Chládek. Church works. Piano works.
Koncom 19. storočia sa Ružomberok z remeselnícko-roľníckeho
mesta začal kryštalizovať na jedno z priemyselných centier Slovenska.
Vznikli viaceré továrne (textilka, celulózka, zápalkáreň, tehelňa, bryndziareň,
tlačiareň Karola Salvu), bola založená Slovenská banka, neskôr Ľudová
banka. Mesto malo dievčenskú školu, vedenú rehoľou milosrdných sestier sv.
Vincenta, evanjelickú ľudovú školu, židovskú školu, piaristické gymnázium.
V oblasti hudobnej histórie Ružomberka môžeme za významný
medzník pokladať rok 1879, v ktorom získal miesto regenschoriho a kantora
Jozef Chládek (1856 – 1928), prichádzajúci na Slovensko z nemeckého
prostredia v severných Čechách. Hneď po svojom nástupe do funkcie sa
aktívne zapojil do zveľaďovania a organizovania hudobného života v meste.
Okrem toho, že pôsobil ako regenschori, čo bola jeho primárna funkcia,
venoval
sa
dirigentskej,
pedagogickej,
hudobno-organizátorskej
a skladateľskej činnosti.
Fakt, že Jozef Chládek nebol priemerných kantorom, potvrdzuje
predovšetkým hudobná pozostalosť,1 ktorá je momentálne uložená
v Liptovskom múzeu v Ružomberku,2 vydanie niektorých cirkevných
a svetských skladieb ešte za života autora a kontakty so známymi hudobnými
1

Podľa posledných výskumov realizovaných v rokoch 2006 – 2008 a 2014 obsahuje hudobná
pozostalosť takmer 100 skladieb, ktorých autorom je Jozef Chládek.
2
Okrem Liptovského múzea v Ružomberku sa niektoré skladby Jozefa Chládka nachádzajú aj
v Hudobnom múzeu SNM v Bratislave, v Maďarsku (Ostrihom, Budapešť, Eger), v Rumunsku
(Satu Mare) v Nemecku (Regensburg) a v súkromnom vlastníctve (Tanz album).
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osobnosťami tej doby akými boli Alois Kolísek, Dobroslav Orel, Frico
Kafenda, Mikuláš Schneider – Trnavský.
Pri príležitosti 160. výročia narodenia, by sme radi pripomenuli
odbornej aj laickej slovenskej hudobnej verejnosti osobnosť a skladateľský
odkaz Jozefa Chládka, predovšetkým tlačou vydanú tvorbu cirkevnú a tvorbu
pre klavír.
Základné životopisné údaje
Jozef Chládek sa narodil 12. marca 1856 v Smržovke v severných
Čechách, ako najstarší z piatich synov Václava Chládka a Amálie Beaty,
rodenej Ullmannovej. Matka pochádzala z Nemecka, otec bol Čech.
Predkovia Václava Chládka sa venovali remeselníckej činnosti. Václav, ako
prvý porušil rodinnú tradíciu a vyštudoval za kantora. Ako učiteľ a organista
pôsobil v Jablonci nad Nisou. Bol prvotriedny hudobník, ovládajúci hru na
viacerých hudobných nástrojoch, dirigent spevokolu a kapely, s ktorými
účinkoval v kostole a pri rôznych príležitostiach. Základy hudobného
vzdelania získali všetci piati synovia Václava Chládka. Aj neskôr v tomto
smere vzdelávali, a to na školách hudobného alebo hudobno-pedagogického
zamerania.
Jozef Chládek sa po ukončení reálneho gymnázia v Prahe zapísal na
Prager Kunstschule für Kirchenmusik in Böhmen, kde študoval v rokoch 1872
– 1875 u Františka Zdeňka Skuherského. Po večeroch hrával príležitostne
v rôznych orchestroch, prípadne dirigoval. Ako študent sa spriatelil
s Antonínom Dvořákom. Vnučka Jozefa Chládka Izabela Červeňanská
v rozhovore pre Hudobný život spomínala: ,, Môj starý otec sa ... stretával
s Antonínom Dvořákom. Dvořák hrával na organe a starý otec na husliach
v chráme sv. Víta. Tu môj starý otec účinkoval v spevokole aj ako spevák.
Často spomínal, akí boli s Antonínom Dvořákom chudobní, ako si rôznym
spôsobom privyrábali...“3 Po ukončení školy pôsobil štyri roky ako organista
v Čechách. V roku 1879 sa uvoľnilo miesto organistu v Ružomberku, na ktoré
ho, ako jedného zo svojich najnadanejších žiakov, odporučil František Zdeněk
Skuherský. 25-ročný Jozef Chládek prišiel do Ružomberka a získal miesto
regenschoriho. Čoskoro sa oženil s Júliou Kronerovou, dcérou bývalého
ružomberského richtára, ktorá mu bola veľkou oporou v práci. Spoločne
vychovali štyri deti, synov Jozefa, Richarda, Kornela a dcéru Máriu. Všetky
štyri deti Jozefa Chládka dostali dôkladné hudobné vzdelanie.
Jozef Chládek pôsobil v Ružomberku nepretržite päťdesiat rokov, bol
známy svojou milou povahou, veselou náladou, nezvyčajným hudobným
talentom, príjemným, mäkkým hlasom, ktorým si každého získal.4 Jozef
Chládek miloval prírodu, doma mal rád poriadok a všetky veci na svojom
3

ČERVEŇANSKÁ, Izabela, 1984, Spomienky na Josefa Chládeka. In: Hudobný život, roč. 16,
č. 15, s. 8.
4
Smútok katolíkov Ružomberka. In.: Slovák, 1928, roč. 10, č. 74, s. 3.
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mieste. Jeho poriadkumilovnosť sa odzrkadlila aj vo svedomitom vedení
hudobnej knižnice. Množstvo práce spojené s organizovaním hudobného
života v Ružomberku sa odzrkadlilo na zdraví Jozefa Chládka. Zomrel po
dlhej a ťažkej chorobe 25. marca 1928 v 73. roku svojho života.5
Jozef Chládek – regenschori, pedagóg, dirigent a organizátor hudobného
života
5. augusta 1879 bol Jozef Chládek spišským biskupom Jurajom
Császkom poverený funkciou regenschoriho farského chrámu sv. Ondreja
v Ružomberku.6 K povinnostiam regenschoriho patrili: spev a hra na organe
počas omší vo všedné dni a v nedeľu, počas popoludňajších a večerných
pobožností, svadieb, pohrebov, vianočných, veľkonočných, svätodušných
sviatkoch, oslavných procesii, osláv sviatku patróna farského kostola,
výnimočne pri príležitosti príchodu biskupa. Všetky povinnosti sa okrem
farského chrámu sv. Ondreja v Ružomberku vzťahovali aj na filiálky.
V poverovacej listine, ktorou spišský biskup menoval Jozefa Chládka
do funkcie organistu a kantora bolo uvedené, že má mládež vzdelávať
v hudobnej oblasti a to bez nároku na odmenu. Preto si v roku 1899 doplnil
svoju kvalifikáciu v Kluži,7 čo mu umožnilo vyučovať hudbu na dievčenskej
meštianskej škole, ktorú viedli milosrdné sestry sv. Vincenta a po odbornej
stránke patrila dlhé roky medzi najlepšie v okolí. Okrem toho v rokoch 1901 –
1919 pôsobil ako profesor spevu na piaristickom gymnáziu. Jedným z jeho
najnadanejších žiakov bol Frico Kafenda,8 ktorý počas svojich štúdii na
piaristickom gymnáziu v Ružomberku (1893 – 1901) u Jozefa Chládka aj
býval. Jozef Chládek ho vyučoval hre na klavíri, husle a organ, oboznámil ho
so základmi inštrumentácie a kompozície. Po ukončení piaristického
gymnázia, sa po hudobnej stránke dôkladne pripravený Frico Kafenda, dostal
v roku 1901 na Lipské konzervatórium.

5

Knižnica Jozefa Chládka staršieho. In.: Zprávy Liptovského múzea, 1932, roč. 2, č. 2, s. 39 – 41.
Za plnenie povinností pre zaujímavosť uvádzame jeho príjmy: a/z mestskej pokladne 400 zl.
(ročne), b/od komorského panstva Ľubochňa, Liptovský Hrádok 10 zl. 60 gr., c/z cirkevnej
pokladnice 8 zl., 61 gr., d/z tej istej pokladnice inej položky 3 zl., 26 gr., e/ako štólu od
každého pohrebu 1 zl., 5 gr., od posvätného spevu Requiem 1 zl., od Libera me 60 gr., f/od
jednotlivých oznamov 20 gr., spolu približne 20 zl., g/primerané bývanie so záhradou za
domom, h/400 m 2 ornej pôdy, i/12 orgií palivového dreva, k/8 bratislavských meríc miešaného
obilia a ¾ bratislavskej merice pšenice. Z poverovacej listiny pre Jozefa Chládka, ktorou bol
spišským biskupom Jurajom Császkom v roku 1879 uvedený do funkcie regenschoriho
v Ružomberku. In: SÝKOROVÁ, Jarmila, 1986. Jozef Chládek a jeho hudobná pozostalosť
v Ružomberku. Bratislava: Knižnica FF KU, s. 10 – 11. (rkp.)
7
Kluž (Kolozsvár, Klausenburg) sa nachádza v Rumunsku. Patrí medzi kultúrne a priemyselné
strediská rumunského Sedmohradska s viacerými vysokými školami, univerzitou, výskumnými
ústavmi, priemyselnými závodmi.
8
Frico Kafenda (1883 – 1963) – slovenský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg. Pôsobil na
Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave a na VŠMU v Bratislave.
6
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Pedagogickej činnosti sa Jozef Chládek venoval aj mimo
spomínaných škôl a na súkromných hodinách vyučoval všetkých, ktorí
prejavili záujem o hudobné vzdelanie.
Jozef Chládek v roku 1894 založil a následne viedol spevokol, ktorý
vznikol pri Katolíckom kruhu v Ružomberku. V roku 1924 sa zvýšil počet
jeho členov na 60 a zaradil sa medzi popredné spevácke zbory na Slovensku.
Jozef Chládek ho viedol až do svojej smrti v roku 1928. Na piaristickom
gymnáziu, založil dve inštrumentálne zoskupenia. Jedným bolo komorné
teleso, v ktorom účinkovali hudobní nadšenci z radov profesorov. Vystupovali
verejne na koncertoch, pričom interpretovali klasické diela. Druhým bol
žiacky orchester, ktorý mal však ťažkosti s obsadením všetkých nástrojov
a s nestálym počtom členov. Na pomery vtedajšieho malého mesta, akým
Ružomberok bol, však pokladáme jeho existenciu za veľký úspech. Ďalším
telesom, ktoré Jozef Chládek založil a viedol bol sláčikový orchester, ktorý
spoluúčinkoval na podujatiach, organizovaných Katolíckym kruhom
v Ružomberku. Členmi sláčikového orchestra boli o. i. aj synovia Jozefa
Chládka – Richard, Jozef, Kornel. Mimo svojho pôsobiska – vo Vrútkach,
viedol Jozef Chládek od deväťdesiatych rokov 19. storočia železničiarsky
orchester (vrútocká dychová hudba, dielenská dychovka). Zaviedol okrem
koncertov v priestoroch reštaurácie vrútockej železničnej stanice uvádzanie
promenádnych koncertov v parku pri železničnej stanici. Koncerty sa konali
pravidelne od mája 1892 každú druhú sobotu počas celého leta. 9 Jozef
Chládek dochádzal do Vrútok každý týždeň na skúšku a v noci sa vracal do
Ružomberka. Hudobníci zo železničiarskeho orchestra si ho veľmi vážili
a najmä huslisti ho často navštevovali v nedeľu v Ružomberku, aby si s ním
mohli nerušene zahrať.
Koncerty, ktoré počas svojho pôsobenia v Ružomberku pomáhal
organizovať, tzv. Chládkove koncerty, boli u poslucháčov mimoriadne
obľúbené. Často za ne dostával vence, ozdobené trikolórou a pozitívne ohlasy
sme zaznamenali aj v dobových periodikách.10
Cirkevná tvorba
Najväčším cirkevným, tlačou vydaným dielom Jozefa Chládka, je
spevník Nábožný kresťan.11 Spevník vznikol na základe iniciatívy vtedajšieho
ružomberského farára Andreja Hlinku, ktorý bol autorom a zostavovateľom
textovej časti spevníka. Organový sprievod ku piesňam spracoval Jozef
Chládek spolu so synom Jozefom Chládkom ml. Spevník sa používal hlavne
9

RUTTKAY, Juraj, 2013. Stodvadsaťpäť rokov Dychovej hudby Košicko-bohumínskej
železnice vo Vrútkach (1884 – 2009) [online]. [cit. 30. októbra 2014]. Dostupné z:
http://konference.osu.cz/khv/2009
10
GALAN, Peter, 1944. Pamätnica ružomberského Katolíckeho kruhu. Ružomberok: Lev, s. 48,
LUDROVAN, 1897. Zprávy domáce. In: Slovenské listy. roč. 1, č. 2, s. 2.
11
V knižnici Liptovského múzea v Ružomberku sa nachádza pod číslom D 1216 I.
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na strednom a východnom Slovensku, od októbra 1906 až v 937 kostoloch.
V rovnakom roku vydal Jozef Chládek Chorálnu knihu obradov cirkevných
na celý rok, obsahujúcu všetky procesie, obrady veľkého týždňa atď. –
Manuale, 12 ktorá obsahovala praktické návody pre organistov. Ďalšou
hudobno-liturgickou knihou je ,,Funebrál – Pohrabný spevník obsahujúci
úplné obrady a piesne pohrabné“13 Spevník obsahoval žalmy v latinskom
jazyku spievané pri pohrebných obradoch a pohrebné piesne. Za života
skladateľa vyšli tri organové skladby: Andante I., Andante II., Andantino.14
Pochádzajú z II. a III. zošita Kántorok és orgonisták hangjegytára
z Praeludiums Könyv – Knihy prelúdií, z ktorej sa však zachovali
v Liptovskom múzeu iba strany 21 – 24.
V rámci projektu KEGA 3/4064/06 Výskum, prezentácia
a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 – 1928) –
ružomberského regenschoriho a skladateľa vyšlo tlačou päť prelúdií:
Preludium No. 1, op. 23, Preludium No. 3, op. 25, Preludium No. 12, op. 34,
Preludium No. 13, op. 35, Preludium No. 14, op. 36,15 Fughette in g mol, op.
37, Andante op. 41, Adagio op. 42, Andantino op. 43, Moderato op. 44.
Andante op. 54. Skladby sú po prepise vhodným materiálom pre študentov
konzervatórií, či vysokých škôl pedagogického zamerania. Vydané boli aj
zborové skladby, a to dve časti omše Benedictus für Männerchor op. 55
a Agnus für Männerchor op. 55, ďalej Graduale für gemischten Chor op. 57.
Skutočne reprezentatívna cirkevná skladba, poukazujúca na
pozoruhodnú umeleckú hodnotu hudby Jozefa Chládka je Missa sollemnis C
dur op. 48, skomponovaná pre: Flőte, Oboe, Clarinetti in C I., II., Fagotti I.,
II., Corni in F I., II., Trombe in F I., II., Timpani C - G, Violino I., Violiono
II., Viola, Contrabas und Violoncello, Sopran, Alt, Tenor, Bas a Organ.
Skladba bola zapísaná na 59 stranách, ktoré boli číslované. Časti majú
tempové označenia: Kyrie: Andante, Gloria: Allegro con fuoco, Credo:
Moderato, Sanctus: Andante. Allegro, Benedictus: Moderato, Agnus:
Maestoso. Text je v latinskom jazyku. Po prepise, ktorý obsahuje nielen
partitúru, ale aj party pre jednotlivé nástroje, omša zažila svoju obnovenú
premiéru. V rámci medzinárodného organového festivalu Trnavské organové
dni bola predvedená v Bazilike sv. Mikuláša, na záverečnom koncerte 24.
septembra 2010. Na jej naštudovaní sa podieľal Štátny komorný orchester
12

V knižnici Liptovského múzea v Ružomberku sa nachádza pod signatúrou D 1133.
V knižnici Liptovského múzea v Ružomberku sa nachádza pod signatúrou D 1151.
Nepodarilo sa nám zistiť, kedy bol spevník vydaný po prvý krát; jeho druhé nezmenené
vydanie je z roku 1911.
14
V knižnici Liptovského múzea v Ružomberku sa nachádzajú pod signatúrou MUS 203 a – f.
15
Prelúdiá ako rukopisné skladby boli krátke, väčšinou v rozsahu štyroch riadkov,
zaznamenané čiernym atramentom a dobre čitateľné. Miesto a čas vzniku nevieme s istotou
určiť, ale na základe údaju, ktorý sa nachádzal pri jednom z rukopisných prelúdií: Rosenberg.
17. 5. 1879, môžeme dedukovať, že v rovnakom roku a v Ružomberku vznikli aj ostatné.
Nakoľko pochádzali z rukopisnej zbierky Orgel – Compositionen, boli pravdepodobne
skomponované pre potreby Jozefa Chládka – organistu a kantora.
13
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Žilina s dirigentom Leošom Svárovským a Miešaný spevácky zbor Tirnavia
so zbormajstrom Andrejom Rapantom. Organový part hrala Zuzana
Zahradníková.
Klavírna tvorba
Za života skladateľa vyšla tlačou skladba Winterfreuden Walzer op.
53,16 ktorá bola vydaná vo Viedni, vo vydavateľstve Josefa Eberleho. Po
formálnej stránke ide o tzv. valčíkovú reťaz, spojenie viacerých valčíkov v
koncertnej úprave za sebou. Skladba začína netanečným úvodom označeným
ako Introdukcion, po ktorom nasledujú časti Walzer No. 1., Walzer No. 2.,
Walzer No. 3., Walzer No. 4. Záver tvorí Finale.
Ďalšie dve klavírne skladby vyšli v roku 2008 v publikácii Výber
skladieb z tvorby Jozefa Chládka. Variácie k nápevu: ,,Tam v tichém dálném
údolí“ op. 2217 obsahujú okrem úvodnej a záverečnej časti, tému s dvomi
variáciami. Skladba je jednou z mála, v ktorých skladateľ vyznačil pedál.
Lelkesüljünk Mazurka op. 6218 je skomponovaná ako tanečná štylizácia.
V roku 2011 autorku článku kontaktovala pani, ktorá dvadsať rokov
vlastnila rukopisný Tanz album od Jozefa Chládka. O existencii albumu
neinformoval ani jeden súpis zaoberajúci sa hudobnou pozostalosťou
skladateľa. Za nepriamy dôkaz jeho existencie by sme mohli pokladať Zweites
Tanz album, ktorý bol spomínaný v súpise skladieb z roku 1986.19 Fakt, že
Zweites Tanz album je pokračovaním novoobjaveného Tanz album je
podložený aj opusovými číslami jednotlivých klavírnych skladieb. Posledná
skladba v Tanz album je označená opusovým číslom 11 a prvá klavírna
skladba v Zweites Tanz album pokračuje opusovým číslom 12.
Tanz album vznikol pravdepodobne počas pôsobenia Jozefa Chládka
v Kouřimi (1876 – 1879). Na tento fakt poukazuje titulná strana albumu, kde
sa okrem názvu nachádza rukou Jozefa Chládka napísané: von Jos. Fr.
Chládek Chordirektor und Kapellmeister in Kouřim 18 20/4 77. O pôsobení
skladateľa v Kouřimi máme veľmi málo informácii.
Tanz album je v súčasnosti k dispozícii v tlačenej podobe, v roku
2014 vyšiel v dvoch zborníkoch, vydávaných PF KU v Ružomberku. Pôvodný
názov bol zmenený na Tanz album I.20 a Tanz album II.21 Tanz album I.
16

V knižnici Liptovského múzea v Ružomberku sa nachádza pod signatúrami MUS 140, 144, 207.
MATEJOVÁ, Miriam (ed.), 2008. Výber skladieb z tvorby Jozefa Chládka. Ružomberok :
Edičné stredisko Pedagogickej fakulty, s. 16 – 24.
18
MATEJOVÁ, Miriam (ed.), 2008. Výber skladieb z tvorby Jozefa Chládka. Ružomberok :
Edičné stredisko Pedagogickej fakulty, s. 9 – 11. Voľný preklad názvu je Veseľme sa, prípadne
Nadchýnajme sa.
19
SÝKOROVÁ, Jarmila, 1986. Jozef Chládek a jeho hudobná pozostalosť v Ružomberku.
Bratislava: Knižnica FF KU, s. 90. (rkp.)
20
MATEJOVÁ, Miriam (ed.), 2014. Jozef Chládek (1856 – 1928): Tanz album I. diel. In:
Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Ružomberok : Verbum,
roč.14, č. 1, str. 138 – 164.
17
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obsahuje štyri skladby, 22 v ktorých skladateľ použil hudobné štylizácie troch
tancov: mazúrky, polky a valčíka. V prvom tanci Erinngrund zu Bad Gastein
(Polka Mazur) op. 1. je základom trojštvrťová mazúrka, pôvodom poľský
tanec s charakteristickým bodkovaným rytmom. Nasledujúce dve skladby
vychádzajú z polky, českého spoločenského párového tanca, ktorý vznikol
v tridsiatych rokoch 19. storočia, je charakteristický dvojštvrťovým taktom.
Poslednou skladbou v albume je Sylwester Walzer op. 4. Valčík, tanec
trojdobého metra, má svoje korene v ländleri, rakúskom ľudovom tanci.
Vznikol vo Viedni okolo roku 1815 a napriek počiatočným prísnym zákazom
zo strany dvorských kruhov sa rozšíril po celej Európe. Vyskytoval sa
v dvoch hlavných typoch ako viedenský a parížsky. Pomalší viedenský valčík
sa vyznačoval ľahkosťou, ktorá bola dosiahnutá zdôraznením prvej doby v
sprievode a melodickými témami. Časom si získal väčšiu obľubu oproti
rýchlejšiemu parížskemu valčíku.23 V Sylwester Walzer op. 4. autor použil
tzv. valčíkovú reťaz. Skladba začína netanečným úvodom – introdukciou, po
ktorej nasledujú jednotlivé valčíky, označené číslami No. 1, No. 2, No. 3, No.
4. Sled valčíkov končí opäť netanečnou časťou, codou, ktorou skladba
vrcholí. Coda je mimoriadne rozsiahla – tvorí ju 125 taktov.
Tanz album II. obsahuje ďalších sedem skladieb, 24 ktoré autor, až na
jednu výnimku (Blitz Gallop op. 9. – pochod s charakteristickým bodkovaným
rytmom a párnym metrom), komponuje v charaktere polky.
Klavírne skladby Jozefa Chládka, podobne ako aj skladateľova
cirkevná tvorba patria po melodickej stránke k invenčne sviežim hudobným
dielam, s klasickými princípmi formovej výstavby. Sú prehľadné členené,
jasné a zrozumiteľné. Mnohé z nich sú vhodné ako alternatívna hudobná
literatúra pre žiakov ZUŠ.
Jozef Chládek, ako významný formovateľ hudobného života
v Ružomberku na prelome 19. a 20. storočia a jeho skladateľská činnosť si
určite zaslúži väčšiu pozornosť. Dúfajme, že náš príspevok tento cieľ aspoň
čiastočne naplnil.

21

MATEJOVÁ, Miriam (ed.), 2014. Jozef Chládek (1856 – 1928): Tanz album II. diel. In:
Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Ružomberok : Verbum,
roč.14, č. 2, str. 194 – 219.
22
Erinngrund zu Bad Gastein (Polka Mazur) op. 1. (pôvodný názov Die Hoffnungsvolle), Die
Unvergessliche (Polka franc.) op. 2., Die Brunete. A Barna. (Polka franc.) op. 3. a Sylwester
Walzer op. 4
23
Autormi prvých viedenských valčíkov boli Jozef Lanner (1801 – 1843) a predovšetkým
Johanna Straussa st. (1804 – 1849) a Johanna Straussa ml. (1825 – 1899). Samozrejme súčasne
s vyššie uvedeným typom valčíkov, vznikali aj valčíky určené na koncertné predvedenie, ktoré
sa líšili umeleckejším spracovaním hudobnej myšlienky, brilantnosťou a virtuóznosťou
(valčíky Fryderyka Chopina).
24
Die jugendliche Liebe (Polka franc.) op. 5., Blumenknospen Polka op. 6., Auf schönen Bergen
(Polka franc.) op. 7., Ein Sommernachtstraum (Polka Salon) op. 8., Blitz Gallop op. 9., Sehnsucht
nach dem Frühlinge (Polka franc.) op. 10., Herz an Herz (Polka franc.) op. 11.
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K nedožitým 90. narodeninám klavírneho pedagóga
Juraja Mašindu (1926-2016)
On the Occassion of Piano Professor Juraj Mašinda's
Unaccomplished 90th Birthday Anniversary (1926-2016)
Stefka Palovičová
Abstrakt
Článok sa zaoberá významnou osobnosťou Konzervatória v Bratislave
Jurajom Mašindom, klavírnym pedagógom, ktorý vychoval široké
spektrum
popredných
slovenských
klaviristov
a pedagógov.
U študentov mimoriadne obľúbený profesor Mašinda bol aktívny aj ako
autor početných a dôležitých publikácií o hre na klavíri a klavírnej
pedagogike ako napr. Slovenská klavírna škola a diel o hre z listu.

Kľúčové slová: Juraj Mašinda. Konzervatórium v Bratislave. Klavír. Hra na
klavíri. Pedagogika. Hra z listu.
Abstract
The article deals with distinguished personality Juraj Mašinda of
Conservatory in Bratislava, a piano professor who worked with an array
of Slovak leading pianists and teachers. Immensely beloved by his
students, professor Mašinda was also active as an author of numerous
and seminal publications on piano playing and pedagogy e.g. Slovak
Piano School and works on sight reading.

Keywords: Juraj Mašinda. Conservatory in Bratislava. Piano. Piano playing.
Pedagogy. Sight reading.
V roku 2016 sme si v oblasti klavírneho umenia a pedagogiky
pripomenuli niekoľko jubileí. Krásneho veku 70 rokov sa dožili Daniela
Varínska, Katarína Dibáková či Stanislav Zamborský. Pozornosť by som
chcela upriamiť na nedožité 90. narodeniny významného klavírneho pedagóga
českého pôvodu Juraja Mašindu. U odbornej verejnosti je jeho meno známe
v súvislosti s priekopníckymi klavírnymi publikáciami Klavírna čítanka
a Slovenská klavírna škola. Nemôžeme však vynechať ani jeho veľmi
úspešné, takmer 50-ročné pôsobenie na Konzervatóriu v Bratislave.
Juraj Mašinda sa narodil 21.10.1926 v Kladne. Jeho cesta ku
profesionálnej dráhe klaviristu však nebola úplne priamočiara. Po reálnej
škole študoval na Vyššej priemyselnej škole staviteľskej v Hradci Králové.
Vo voľnom čase hrával na violončele a klavíri. V povojnovom období už
s technickým diplomom vo vrecku nastúpil v Brne na Konzervatórium do

181

Palovičová, S.:
K nedožitým 90. narodeninám klavírneho pedagóga Juraja Mašindu (1926-2016)

triedy prof. Viléma Vaňuru. Krokom, ktorý ho zaviedol na Slovensko, bolo
následné štúdium na VŠMU v triede Rudolfa Macudzińského. Ako mladý
absolvent začal v 50-tych rokoch pôsobiť na Vyššej hudobnej škole v
Bratislave, ktorá sa čoskoro zlúčila s Konzervatóriom. Tu vyučoval povinný
klavír, komornú hru, korepetoval, no najväčší priestor venoval vyučovaniu
hlavného predmetu hra na klavíri. Študenti z triedy Juraja Mašindu sa úspešne
uplatnili v pedagogickom i koncertnom živote. Uviedla by som aspoň pár
mien: Peter Čerman (riaditeľ Konzervatória v Bratislave), Eva Rebrová, Dana
Hajóssy (obe pedagogičky Konzervatória v Bratislave), Mária Vaitová
(pedagóg Konzervatória v Kroměříži), Nora Skuta (uznávaná expertka na
súčasnú tvorbu), Viera Bartošová (vedúca Oddelenia komornej hry HTF
VŠMU v Bratislave), Jordana Palovičová (docentka klavírnej hry taktiež na
HTF VŠMU).1
Obrázok č. 1: Profesor Juraj Mašinda

V oblasti klavírnej pedagogiky už dlhé roky kráča v jeho šľapajach
môj bývalý spolužiak Peter Čerman – dlhoročný riaditeľ bratislavského
Konzervatória. Poprosila som ho o zhrnutie pedagogickej práce Juraja
Mašindu :
„Na jeho spôsobe vyučovania hudby bolo veľa úžasného. Pristupoval
k premetu svojej ‚práce‘ a k žiakom s pokorou a úctou. Hudbu vnímal skoro
až nadpozemsky ako niečo, čo nie je produktom ľudskej činnosti, ale existuje
nezávisle na nej. Keďže ja som jeden z jeho prvých žiakov, nemal svoju
1

Osobný rozhovor s Beatrix Mašindovou, manželkou profesora Juraja Mašindu, 10.11.2016.
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osvedčenú metodiku, ale pracovali sme o to tvorivejšie. Mal veľmi vkusné
estetičke cítenie, vychádzajúce z jednoduchosti a vyváženosti interpretácie. Na
hodinách vládla uvoľnená atmosféra. Vôbec som ich nevnímal ako
vyučovanie. Aj sme sa hodne nasmiali. Bolo to hľadanie niečoho pekného,
a to vždy. Aj keď sa blížili skúšky, alebo koncerty. Repertoárovo sa snažil skôr
hľadať neopozerané, resp. neopočúvané diela. Tak som hral napr. Tri
klavírne kusy Kl. Slavického, Stravinského Sonátu a tiež s orchestrom
symfonickú poému C. Francka Les Djinns a iné. Samozrejme veľa Bacha,
Mozarta, Beethovena atď... Za veľmi dôležité považujem tiež to, že pán
profesor nás kreoval aj po ľudskej stránke, čo je u 15- až 20-ročných
absolútne nevyhnutné. Aj v tom, ako i v mnohom inom je mojím vzorom!“2
Z toho jednoznačne vyplýva prínos prof. Mašindu do klavírnej
pedagogiky: dôsledný individuálny prístup ku každému žiakovi, vysoké
nároky na všetky zložky interpretácie a pritom kultivovaný hlboko ľudský
prístup.
Ďalší výrazný talent z triedy profesora Mašindu – Jordana Palovičová
vyzdvihuje tri podstatné črty svojho milovaného učiteľa: bol podľa nej
„zanietený a rozhľadený pedagóg, citlivý psychológ i skvelý ‚diagnostik‘.“3 Jej
talent okrem toho, že položil základy jej klavírnej hry, podchytil výraznejšie
vo veku cca 12 rokov, keď ju prijal do triedy ako mimoriadnu žiačku. Moja
dcéra dodnes tvrdí že považuje za mimoriadne šťastie, ba privilégium, že sa
mohla stať žiačkou tohto skvelého odborníka s veľmi ľudským a fundovaným
prístupom.4
U profesora Mašindu študovalo aj niekoľko skladateľov a dirigentov
ako napr. Ali Beladič, Svetozár Štúr, či súčasný zástupca riaditeľa
bratislavského Konzervatória Stanislav Hochel, ktorý si na neho takto
spomína:
„Najskôr môj profesor, neskôr kolega na Konzervatóriu v Bratislave,
jeden z najvzácnejších. Všestranne rozhľadený človek, vášnivý diskutér nielen
o hudbe, ale aj o čomkoľvek inom. Svojim prehľadom nemal ďaleko
k polyhistorovi. Na profesionálnej úrovni sa vyznal nielen v hudobnej
pedagogike, ale i v iných odboroch ľudskej činnosti vrátane remeselnomanuálnych. A v prípade potreby svoje teoretické vedomosti praktizoval
nielen pre seba, ale nezištne i pre iných. Vždy ochotný poradiť, pomôcť všade
tam, kde to bolo žiaduce. Práve takého som ho poznal niekoľko desaťročí
a takého si ho uchovám vo svojej pamäti aj v čase, keď už nie je medzi
nami.“5

2

Osobný rozhovor s Petrom Čermanom 19.11.2016.
PALOVIČOVÁ, Jordana: Spravodajstvo / Koncerty. Nekrológ - Juraj Mašinda. Hudobný
život, roč. 48, 2016/č. 5, s. 7. ISSN 13 35 41 40.
4
Osobný rozhovor s Jordanou Palovičovou 17.11.2016.
5
Osobný rozhovor so Stanislavom Hochelom 20.11.2016.
3
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Hlbokú brázdu však profesor Mašinda zanechal aj v oblasti
pedagogickej literatúry: Klavírna čítanka (1980), Slovenská klavírna škola
(1999), Metodika klavírnej hry (Metodická príručka pre učiteľov hry na
klavíri, s.a.), Hra z listu. 150 cvičení pro klavír (2003),
Čítame...čítame..čítame. 100 cvičení pre malých klaviristov (2005). Tu
uplatnil svoje bohaté celoživotné profesionálne skúsenosti, no zároveň
prejavil aj zberateľské a kompozičné schopnosti.
Obrázok č. 2: Publikácie Juraja Mašindu (výber)

Klavírna čítanka pochádza z roku 1980. V tom čase sa u nás
využívala Nikolajevova klavírna škola, no tá podľa Juraja Mašindu
vychádzala z ruského folklóru a jej metodicky postup bol na naše podmienky
prirýchly. Rozhodol sa teda pripraviť materiál, ktorý by zahŕňal slovenské
ľudové piesne, ktoré sú naším deťom blízke. Tieto skladby doplnil o tvorbu
slovenských a zahraničných skladateľov. Ako v príhovore hovorí, čítanku
odporúča kombinovať so sovietskou školou.6 Pokiaľ ide o štruktúru, je
rozdelená na tri diely: prvý diel bazíruje na slovenskom folklóre. Druhý diel
je pre deti interpretačné zložitejší, hrá sa v oboch kľúčoch, dominuje tu
dvojhlas. Tretí diel je celý postavený na cykle Juraja Hatríka Krajinou
šťastného princa. Ku každej skladbe skladateľ pridáva aj popis technických
problémov. V súčasnosti školy pracujú aj s pútavými obrázkami, čo kedysi
nebolo zvykom. Klavírna čítanka z roku 1980 využíva už aj tieto postupy na
inšpiráciu deti. Osobne vyzdvihujem ten fakt, že profesor Mašinda zozbieral
také množstvo ľudových piesní.
Klavírna čítanka poslúžila v mnohých bodoch ako základ Slovenskej
klavírnej školy (1999). Tu sa Juraj Mašinda rozhodol pre dvojdielnu formu.
6

MAŠINDA, Juraj: Klavírna čítanka. Bratislava : OPUS, 1980, s. 3.
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Prvá časť opäť ponúka orientáciu na slovenský folklór. V druhej časti
predstavuje aj umelé skladby prevažne od slovenských skladateľov ako Jozef
Malovec, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Dušan Martinček, Juraj Hatrík, ale
prispel aj sám autor. Faktúru harmonicky a polyfonicky zahusťuje a žiakov
oboznamuje s oboma kľúčmi. Sympatické je podobne ako v Čítanke, ako sa
prihovára priamo ku žiakom. Osobne vyzdvihujem aj uvádzanie „3-ručných“
skladbičiek napr. Juraj Hatrík: Poď do môjho náručia, Juraj Mašinda: Dievča
z bielej hory alebo „4-ručných“ skladbičiek o.i. Juraj Hatrík: Štvoro pesničiekherečiek určených pre žiaka a učiteľa. V metodickom návode profesor
Mašinda zdôrazňuje uvoľnenú hru ako prvoradú požiadavku klavírnej
metodiky. Zamýšľa sa nad príčinami napätia. Medzi ne patria o.i. príliš veľké
požiadavky, riešenia viacerých problémov súčasne, živelné zasahovanie do
hry žiaka a podobne. Riešenie vidí v nastolení príjemnej atmosféry na
hodinách, ale aj v správnych metodických postupoch.7
Metodická príručka bola študijným materiálom pre poslucháčov
konzervatórií a dnes nie je všeobecne dostupná. Na trhu sa však nachádzajú
dve obzvlášť zaujímavé publikácie Juraja Mašindu, ktoré sa týkajú hry z listu
- Hra z listu. 150 cvičení pro klavír (2003), Čítame...čítame..čítame. 100
cvičení pre malých klaviristov (2005). Tu sa ich autor zaoberá často
podceňovanou disciplínou, a to i na základnom stupni. V početných
cvičeniach sa prejavil jeho spomínaný diagnostický talent, ale aj invencia
skladateľa. Skladbičky sa dajú interpretovať aj na koncerte. V kvázi
jednoduchšom zošite Čítame...čítame..čítame začína deleným jednohlasom.
Využíva fermáty na dlhých hodnotách, aby žiakovi umožnil v kľude prečítať
celú ďalšiu skupinku nôt dopredu. Nezanedbateľný je aj metodický návrh:





Sústreďme sa vždy iba na jeden základný problém
Nezabúdajme na sluchový (intonačný) prístup
Cvičenia, ktoré robia ťažkosti, preskakujme a zaraďme ich neskoršie
Do hry detí zasahujme iba minimálne, pôsobí to deštruktívne,
nakoľko to narušuje ich koncentráciu8

7

MAŠINDA, Juraj: Slovenská klavírna škola. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-0600988-0, s. 4-5.
8
MAŠINDA, Juraj: Čítame...čítame..čítame. 100 cvičení pre malých klaviristov. Bratislava :
SIMPLEX, 2005. ISBN 80-969316-0-1, s. 2.
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Obrázok č. 3: Čítame...čítame..čítame. 100 cvičení pre malých
klaviristov. Cvičenie č. 1

Pri zrode niektorých spomínaných diel stal i blízky kolega a priateľ Juraja
Mašindu, profesor klarinetovej hry na Konzervatóriu Peter Drlička. Živo nám
približuje okolnosti ich vzniku a zároveň poodhaľuje obdivuhodný charakter,
nákazlivý životný optimizmus, vytrvalosť, zanietenie profesora Mašindu, ktoré nás
môže nielen ako profesionálov, ale aj ako ľudské bytosti inšpirovať:
„Profesor Mašinda popri vyučovaní na Konzervatóriu v Bratislave
mal vždy blízko k základnému umeleckému školstvu. Na Konzervatóriu
pripravoval aj učiteľov - klaviristov pre ZUŠ. Prehľad získaval aj ako člen
inšpekčného tímu Ministerstva školstva. Jeho záujem o prácu s malými deťmi
ho priviedol k externému vyučovaniu na ZUŠ, kde získaval obraz o smerovaní
vyučovania hry na klavír. S celkovou situáciou v oblasti základného
umeleckého školstva nebol spokojný a tak on - Čech - reagoval napísaním
Slovenskej klavírnej školy, ktorá je postavená na báze slovenského folklóru.
Bol nadšený krásou slovenského folklóru a tvrdil, že rozvíjanie muzikality
malých detí je ideálne na ľudových piesňach ich materinského jazyka. Väčšinu
umelých skladieb skomponovali slovenskí skladatelia: Ilja Zeljenka, Juraj
Hatrík, Vladimír Godár a ďalší, špeciálne pre túto školu na autorovu
objednávku. Tento fakt je dôležitý preto, lebo aj v súčasnosti sa používajú
najmä zahraničné školy, ktoré vychádzajú z iných národných prameňov Škola
je určená pre začiatočníkov a nižšie ročníky ZUŠ, má globálny metodický
návod pre pedagógov a metodické pokyny k jednotlivým skladbám, ktoré
oslovujú priamo žiaka. Vydaná bola v roku 1999 vydavateľstvom Mladé letá.
Jeho ďalšou reakciou na vylepšenie vyučovania klavírnej hry boli dve
publikácie - Hra z listu. 150 cvičení pre klavír (vydaná v roku 2003) a Čítame,
čítame, čítame... 100 cvičení pre malých klaviristov (vydaná v roku 2005).
Obe si kladú za cieľ rozvíjať schopnosť detí čítať hudobný text a naučiť sa
samostatnej práci a mysleniu. Obe publikácie skomponoval a napísal sám,
i keď v oboch knižkách je uvedené „notosadzba“ Peter Drlička. Mal 77
rokov, keď mi povedal, že by chcel vedieť písať noty na počítači. To ma
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prekvapilo, lebo dnes mladí ľudia v najrôznejších situáciách hovoria: ‚Ale ja
som už na to starý, mne sa to už neoplatí učiť.‘ To bola jedna z jeho
povahových čŕt, ktoré som obdivoval a beriem si z nich príklad“.9
Týmto krásnym citátom takpovediac z „prvej ruky“ by som rada
uzavrela krátky portrét môjho dlhoročného kolegu z Konzervatória v Bratislave,
významného klavírneho pedagóga a metodika Juraja Mašindu, ktorého vzácne
srdce dotĺklo 26.4.2016. Patrí k tým osobnostiam slovenského hudobného
školstva, ktorého odkaz i prácu by sme si mali vážiť a neustále pripomínať.
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Malé zamyšlení k nadcházejícímu jubileu
prof. Rudolfa Bernatíka
Little Thought to the Upcoming Anniversary
of prof. Rudolf Bernatík
René Adámek
Abstrakt
Stať se zabývá uměleckými, pedagogickými a kompozičními aktivitami
významného českého klavíristy prof. Rudolfa Bernatíka, který se v roce
2017 dožívá 80-ti let.

Klíčová slova: Hudba. Klavír. Kompozice. Výuka. Studenti.
Abstract
The article deals with artistic, educational and compositional activities
of prominent Czech pianist prof. Rudolf Bernatík, who will be 80 years
old in 2017.

Keywords: Music. Piano. Composition. Teaching. Students.
Osobnost prof. Rudolfa Bernatíka není třeba odborné i laické
veřejnosti, zejména na Ostravsku, zevrubně představovat. Vynikající
klavírista, pedagog, skladatel, akademik a organizátor hudebního života se
svou celoživotní prací nesmazatelně vryl do podvědomí svým studentům,
spolupracovníkům, přátelům stejně jako návštěvníkům koncertních síní doma
i v zahraničí. V příštím roce oslaví tento významný a skromný umělec
významné jubileum - 80. let!
Než přistoupíme k podrobnějšímu hodnocení jeho jednotlivých
aktivit, stojí za připomenutí pár faktografických životopisných údajů1.
Rudolf Bernatík se narodil 6. 3. 1937 v slezském Šumbarku.2 Hru na
klavír začal studovat pod vedením učitelky Vlasty Lipinové - Polcarové
v hudební škole v Českém Těšíně. Pokračoval na Státní konzervatoři
v Bratislavě, kde byl posluchačem ve třídě Zity Parákové a po té Silvie
Macudziňské.3 Po návratu do Ostravy se jeho vzdělání ujal na Vyšší hudebně
- pedagogické škole (VHPŠ) Josef Kysela. Tuto absolvoval v roce 1956. Na
pražské AMU navštěvoval hodiny u prof. František Raucha, který ho spolu
s prof. Františkem Maxiánem a prof. Otakarem Vondrovicem, kteří patřili
k tehdejším absolutním českým interpretačním vrcholům, umělecky i lidsky
formoval. Zde je nutno zmínit, že pianista se v letech 1957 - 1960 úspěšně
zúčastnil dvou mezinárodních soutěží a to v Moskvě (1957), kdy získal
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3. cenu a titul laureáta a světově proslulé varšavské Chopinovy soutěže, ze
které si odvezl diplom za účast ve 2. kole. Pedagogicky působil na Státní
konzervatoři v Ostravě (1963-66) a Pedagogické fakultě v témže městě (196691). V roce 1976 se habilitoval jako docent klavírní hry. Po vzniku Ostravské
univerzity (1991), u jejíhož zrodu stál a svou činností se výrazně zasadil o její
zřízení, působil v letech 1991- 97 ve funkci děkana PdF OU. Titul
univerzitního profesora obdržel na návrh umělecké rady VŠMU v roce 1997.
V roce 1991 vznikla z jeho popudu na pedagogické fakultě OU uměleckopedagogická katedra, jež se postupně transformovala pod jeho ředitelským
vedením v Institut pro umělecká studia (IpUS 2001). O šest let později (2007)
se ustanovila samostatná Fakulta umění a tím se naplnil další z cílů, které si
Rudolf Bernatík ve svém životě vytýčil.
Hlavní jeho životní náplní byla ovšem klavírní interpretace. Šíře
repretoáru, v němž jsou v nebývalé šíři zastoupena díla sólová, koncertantní
i komorní napovídá, že se Bernatík nejen uvedené žánry vyhledává a dychtivě
je studuje, ale také je zahrnuje do své koncertní nabídky. Vedle skladeb
L. v. Beethovena, F. Liszta, F. Chopina, C. Saint-Saënse, S. Rachmaninova či
B. Bartóka nacházíme v Bernatíkově seznamu nastudovaných skladeb také
kompozice d´Alberta, M. Tippeta, P. Hindemitha, G, Gershwina aj. Nelze
pominout rovněž jeho uměleckou činnost v klavírním triu4 a později
s komorním souborem Musici moravienses.5 Nastudoval s nimi mnohá z děl
J. Haydna, L. v. Beethovena, B. Smetany, A. Dvořáka, J. Brahmse,
D. Šostakoviče, A. Chačaturjana. B. Martinů, B. Bartóka, D. Milhauda,
I. Stravinského, Kl. Slavického, J. Podešvy, V. Svatoše, K. Kupky ad.
Spolupracoval s významnými sólisty jako např. Františkem Pospíšilem, Davy
Erlichem, Kajou Danczewskou, Čeňkem Mlčákem, Karlem Průšou, Janem
Kyzlinkem, Lubomírem Malým, Ivanem Měrkou, Romanem Mžikem aj.
Nevyhýbal se ani práci se sbory (Ostravský dětský sbor 1964- 1994), sborem
Ostravských učitelek, Pěveckým sdružením moravských učitelů (PSMU),
Vysokoškolským pěveckým sborem Ostravské univerzity. Vedle mnoha
orchestrů pravidelně spolupracoval s Janáčkovou filharmonii Ostrava. Natočil
přes 150 snímků pro Český rozhlas i zahraniční stanice v Německu, Švédsku,
Holandsku a Norsku. Vystoupil mj. v Bulharsku, Itálii, SSSR, Rakousku,
Polsku, Maďarsku, Argentině a Japonsku. V roce 1984 obdržel Cenu Svazu
českých skladatelů a koncertních umělců (SČSKU).
Máme-li stručně zhodnotit interpretační mistrovství Rudolfa
Bernatíka, musíme poukázat na několik atributů. Jsou to: nezměrná píle,
preciznost, hloubka ponoru do studovaných děl, široký hudební, kulturní
a všeobecný rozhled, znalost literatury, dějin hudby a umění všeobecně.
K tomu je zapotřebí připočíst snahu o co nejdokonalejší stylové uchopení
kompozic, k čemuž mu napomáhá bezchybná a vybroušená virtuozita,
plasticita úhozu, promyšlená a neomylná výstavba děl a bezpečná paměťová
složka.
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Mnozí z jeho žáků, kterým byl a je vzorem, dosáhli respektabilních
úspěchů doma i v zahraničí. Ve své pedagogické práci upřednostňoval
vzájemný respekt a spolupráci. Jeho hodiny se vyznačovaly kreativitou,
radostnou a příjemnou atmosférou, kdy střídavě zněla hudba ze dvou klavírů,
kdy u jednoho seděl žák a u druhého Mistr.
Za všechny úspěšné studenty jmenujme alespoň tyto:
Lukáš Michel (laureát soutěže z Londýna, nyní vedoucí katedry klávesových
nástrojů na FU OU)
Jakub Hypš (laureát soutěže O cenu Beethovenova Hradce)
Kayoko Fukuda (Japonsko) koncertní umělkyně
Lukáš Poledna (tajemník FU OU)
Lukáš Vondráček (světově proslulý umělec, laureát soutěží v JAR, Texasu
(USA) a nositel 1. ceny soutěže Královny Alžběty v Bruselu
Přestože kompozici nikdy nestudoval, má na svém kontě Rudolf
Bernatík mnoho zajímavých skladeb6. Zahrnují díla pěvecká, sborová,
kantátová, komorní i melodramatická.7 Máme-li jmenovat ty, které byly
veřejně provedeny, je zapotřebí zmínit např. Tři písně pro baryton a klavír
(1965), Zlata Brana Otevřena (pásmo říkadel, dětských her a textů o vítání
jara 1972), kantátu Hlína má radost (1974), Sonátu pro housle a klavír (2007)
či Melodram pro klavír, housle, klarinet a lidský hlas (2011).7
O rozsáhlém umělecko-pedagogicko-organizačním záběru budoucího
jubilanta bychom mohli hovořit ještě dlouho a stejně bychom nevyčerpali vše.
Zaposlouchejme se proto raději alespoň do některých z jeho nahrávek na CD,
která nám dají nahlédnout do "umělecké kuchyně" hudebníka, pro něhož
slovo láska má vesmírný rozměr.
Bibliografia
Čeští koncertní umělci ČHF a SČSKU. Praha 1983.
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Rapid, Praha 1998.
Who is who. Hübnrers ed. Zug, Švýcarsko 2002.
Mazurek, J.: Rudolf Bernatík (1937) Ostravský klavírista, klavírní pedagog,
skladatel a organizátor hudebního života. Ostravská univerzita, Ostrava 2016.
Prameny:
Rudolf Bernatík Piano recital. Stylton 1998 (CD).
1) Více viz Čeští koncertní umělci ČHF a SČSKU Praha 1983, Kdo je kdo
v České republice na přelomu 20. století Rapid Praha 1998, Who is who
Hübnrers ed. Zug, Švýcarsko 200ě, Mazurek, J,: Rudolf Bernatík (1973
ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního
života Ostravská univerzita Ostrava 2016 aj.
2) Nyní se jedná o jednu ze součástí města Havířov.
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3) Významná umělkyně, která spolu s manželem Rudolfem mnoho let
spolupracovala v mezinárodně proslulém klavírním duu.
4) Zde spolupracoval s Ladislavem Gořulou (housle) a Františkem Petráskem
(violoncello).
5) Složení Rudolf Bernatík (klavír), Vítězslav Kuzník (housle), Jan Hališka
(violoncello), Valter Vítek (klarinet)
6) Podobně jako Vlastimil Lejsek, kdy některá z jeho děl jsou zařazena do
kmenového repertoáru mnoha domácích i zahraničních umělců.
7) Více v knize Mazurek, J.: Rudolf Bernatík (1937) ostravský klavírista,
klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života Ostravská
univerzita Ostrava 2016 aj.

Prof. Rudolf Bernatík

Profilové CD – Piano recital
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Musici moravienses: zleva Vítězslav Kuzník, Rudolf Bernatík, Jan Hališka,
Valter Vítek
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85. výročie narodenia hudobného teoretika
Juraja Pospíšila
85th Birthday Anniversary of the Music Theorist
Juraj Pospíšil
Ivana Vernusová
Abstrakt
Príspevok reflektuje významnú hudobno-teoretickú a publicistickú
činnosť Juraja Pospíšila (1931-2007), príslušníka slovenskej
skladateľskej generácie šesťdesiatych rokov 20. storočia. Ako
rozhľadený teoretik a propagátor Novej hudby publikoval viacero
hudobno-teoretických diel súvisiacich s jeho aktívnou pedagogickou
činnosťou, vďaka ktorým meno Juraja Pospíšila v slovenskom
edukačnom prostredí dodnes výraznejšie rezonuje v spojení s pozíciou
hudobného teoretika, než s pozíciou skladateľa. Pri príležitosti 85.
výročia jeho narodenia chceme pripomenúť významný prínos tejto
osobnosti pre formovanie hudobnej kultúry na Slovensku.

Kľúčové slová: Juraj Pospíšil. Nová hudba. Hudobno-teoretická činnosť.
Publicistická činnosť. Pedagogická činnosť.
Abstract
The contribution reflects significant music-theretical and publicistic
activity of Juraj Pospíšil (1931-2007), who was the member of Slovak
composer generation in the sixtieth years of the 20th century. As a wellinformed theoretician and propagator of New Music he published
several music-theoretical documents which were related to his active
pedagogical activity. Thanks to these educational documents the
Pospíšil´s name is better known as the music theorist than the composer.
On the 85th anniversary of Pospíšil´s birthday we want to recollect his
important share in the formation of music culture in Slovakia.

Keywords: Juraj Pospíšil. New Music. Music-theoretical activity.
Publicistic activity. Pedagogical activity.
Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín skladateľa, teoretika, publicistu
a pedagóga Juraja Pospíšila chceme pripomenúť významný prínos tejto osobnosti
pre rozvoj a formovanie hudobnej kultúry na Slovensku od začiatku 60. rokov 20.
storočia. Z jeho všestranne zameraných aktivít sme upriamili pozornosť na bohatú
hudobno-teoretickú a publicistickú činnosť, ktorou Pospíšil ovplyvnil profiláciu
umeleckej výchovy na slovenských konzervatóriách i profesionálno-estetické
formovanie príslušníkov nasledujúcich umeleckých generácií. Ako rozhľadený
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teoretik a propagátor avantgardnej Novej hudby publikoval viacero hudobnoteoretických diel súvisiacich s jeho aktívnou pedagogickou činnosťou, vďaka
ktorým meno Juraja Pospíšila v slovenskom edukačnom prostredí dodnes
výraznejšie rezonuje v spojení s pozíciou hudobného teoretika, než s pozíciou
skladateľa.
Na prelome 50. a 60. rokov začal publikovať učebné texty, metodické
materiály, kvalifikačné práce i ďalšie hudobno-teoretické spisy, v ktorých
konfrontoval dovtedajšie názory s aktuálnymi poznatkami o Novej hudbe.
Svoj záujem o problémy súdobej hudby premietal aj do bohatej publicistickokritickej činnosti v hudobných i nehudobných periodikách. Mnohé prvky,
zdroje a techniky, ktoré sa v tomto období ukazovali v slovenskom prostredí
ako cudzie a neprijateľné dokázal Juraj Pospíšil odborne obhájiť ako
historicky oprávnené a z hľadiska urýchlenia vývojovej línie slovenskej
hudobnej kultúry významné a akceptovateľné.1
Koncom 50. rokov začal Juraj Pospíšil aktívnejšie rozvíjať svoju
teoretickú činnosť v snahe osloviť záujemcov o hudbu z najširších
spoločenských vrstiev. Chcel pozdvihnúť technickú vyspelosť ľudových
skladateľov, ktorých tvorba sa v danom období značne rozvíjala, trpela však
nedostatkom odborných znalostí z teoretických i praktických hudobných
odborov. Zostavovaním učebných textov a metodických príručiek pre potreby
kurzov diaľkového školenia ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT) sa snažil
riešiť problém nedostatku odborných príručiek pre hudobných samoukov na
Slovensku. Ponúkol v nich komplexný súbor zákonitostí hudobnej tvorby
a zároveň oboznámil širšiu verejnosť s umelecky hodnotnou artificiálnou
hudbou. V období rokov 1957 až 1959 Pospíšil zostavil deväť zošitov Náuky
o harmónii,2 ktoré plnili funkciu učebníc, metodických príručiek i pracovných
zošitov a v roku 1960 publikoval učebný text Hudobné formy.3 Teoretické
poznatky z hudobných foriem i harmónie tvorivo prepojil s potrebami
vtedajšej praxe. Na notových príkladoch z klasickej literatúry vážnej hudby
i na všeobecne známych skladbách úžitkovej hudby demonštroval premeny
formových tvarov i harmonických vzťahov v súvislosti s procesom vývoja
hudby, pričom plánoval ďalšie vydania postupne rozširovať o aktuálne
poznatky z Novej hudby. Pre lepšie pochopenie teoretických definícií
odporúčal čitateľom konfrontovať teóriu s počúvaním veľkého množstva
hudobných ukážok. Uvedený postup považoval za efektívny prostriedok
výchovy vnímavého poslucháča schopného pochopiť nielen procesy a vzťahy
v rámci hudobných foriem či harmónie, ale aj zmysel hudobného obsahu.4
1

CHALUPKA, Ľ. 1995. K vývoju slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch. In Hudobný
život. 1995, roč. 27, č. 20-21, s. 11.
2
V roku 1957 boli vydané zošity 1 až 5, v rokoch 1958-1959 boli vydané zošity 6 až 9.
3
POSPÍŠIL, J. 1960. Hudobné formy pre kurzy diaľkového školenia. Bratislava : Osvetový
ústav, 1960. 176 s.
4
POSPÍŠIL, J. 1960. Hudobné formy pre kurzy diaľkového školenia. Bratislava : Osvetový
ústav, 1960. s. 1-2.
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Ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov na bratislavskom
Konzervatóriu sa Pospíšil venoval aj tvorbe učebníc pre potreby slovenských
konzervatórií a vyšších hudobných škôl. Od 60. rokov 20. storočia sa
výraznou mierou pričinil o skvalitnenie výučby hudobnej teórie definovaním
hudobno-teoretických vzťahov v konfrontácii s vlastnými úvahami v učebnom
texte Všeobecná náuka o hudbe,5 ktorý bol postupne kvantifikovaný o ďalšie
vydania.6 Spracoval v ňom poznatky z oblasti základnej hudobnej náuky,
náuky o harmónii, všeobecné informácie o kontrapunkte, hudobných formách
a dejinách hudby a konfrontoval ich s vlastnými postrehmi resp. pomôckami
pre lepšie pochopenie podstaty hudobných zákonitostí. Pri zostavovaní
učebnice sa snažil zohľadniť vek a schopnosti vzťahujúce sa na absolventov
základného stupňa umeleckého vzdelávania. Učivo rozdelil podľa rámcového
plánu vyučovacích hodín, pričom učebná látka z uvedených hudobných
disciplín sa v jednotlivých kapitolách pravidelne striedala. Toto rozdelenie
malo svoju výhodu vzhľadom na pedagogické plánovanie vyučovacieho
procesu. V roku 1980 predložil prepracovanú verziu učebnice pod názvom
Hudobná teória 1.,7 ktorú upravil podľa požiadaviek platných učebných
osnov a aktualizoval o najnovšie poznatky z viacerých vedných disciplín
počnúc fenoménmi akustickými až po javy psychologické, historické či
sociologické. Ministerstvo školstva vtedajšej SSR ju schválilo ako učebnicu
pre prvý ročník konzervatórií. Pri koncipovaní teoretických úvah vychádzal
predovšetkým z vlastnej analytickej praxe a štúdia skladieb. Na základe
podnetov a názorov jeho kolegov z Konzervatória, Pavla Ziku a Miloslava
Kořínka, navrhol v učebnici novú koncepciu rozdelenia učiva. Upustil od
rozdelenia učebnej látky podľa rámcového plánu vyučovacích hodín
a priklonil sa k rozdeleniu podľa logických tematických celkov. Ponúkol tak
študentom možnosť osvojiť si učivo s lepším prehľadom, čo malo svoje
opodstatnenie hlavne pri súhrnnom opakovaní učiva a samostatnej práci
s učebnicou. Koncepcia učebnice umožnila pedagógom jednotlivé kapitoly
rozdeliť a zaradiť do tematického plánu podľa vlastných potrieb. Novou
myšlienkou autora v porovnaní s jeho predošlou učebnicou bolo začlenenie
učiva o intervaloch pred učivo o stupniciach,8 čo vyplynulo z Pospíšilovych
pedagogických skúseností. Učebnica mala takmer dvojnásobne vyšší počet
strán ako predošlá verzia a v priebehu piatich rokov sa dočkala ďalších dvoch
5

POSPÍŠIL, J. 1959. Všeobecná náuka o hudbe : Učebný text pre konzervatóriá. 1. vyd.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1959. 112 s.
6
V roku 1962 vyšlo v Štátnom hudobnom vydavateľstve 3. vydanie, v roku 1965 v rovnakom
vydavateľstve 4. vydanie a v roku 1967 vo vydavateľstve Supraphon 5. vydanie učebnice.
7
POSPÍŠIL, J. 1980. Hudobná teória 1. pre konzervatóriá. 1. vyd. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1980. 192 s.
8
V predošlej učebnici Všeobecná náuka o hudbe zaradil síce stupnice pred učivo o intervaloch,
pri intervaloch však odporúčal odpútať sa od umiestnenia intervalov od prvého stupňa stupnice
a za všeobecné meradlo ich vzdialeností považoval súčet poltónov (POSPÍŠIL, J. 1967.
Všeobecná náuka o hudbe : Učebný text pre konzervatóriá. 5. vyd. Praha – Bratislava :
Supraphon, 1967. s. 46).
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vydaní.9 Juraj Pospíšil v nej ponúkol základ pre pochopenie princípov
organizácie hudby, ktoré boli podľa neho dôležité a umožňovali rozmanitú
individuálnu realizáciu. Zároveň dal základný impulz k tomu, aby študenti
tieto princípy neprestávali hľadať.
Koncepcia, obsah a rozsah učiva v Pospíšilovej učebnici Hudobná
teória 1. sa pri niektorých hudobno-teoretických problémoch podstatne
odlišuje od publikácií podobného zamerania (Stručná náuka o hudbe,10 ABC
hudební náuky11 a Malá kniha o hudbe12). Pospíšil sa v nej podrobne zaoberal
presným zápisom rytmických hodnôt zložených taktov, tzn. otázkou notového
pravopisu či krasopisu a problematikou hudobných kľúčov. Oproti ostatným
učebniciam sa rozsiahlejšie venoval aj fyzikálnym vlastnostiam tónov.
Tónovú sústavu európskej hudby odvodil na základe výpočtov podľa vzorcov
aritmetického a harmonického priemeru a na základe akustických pomerov
alikvotných tónov, s čím sa u spomenutých autorov nestretneme. Novosťou
bolo začlenenie intervalov pred učivo o stupniciach. Takýto postup podľa
neho umožňoval študentom lepšie pochopiť štruktúru hudby 20. storočia,
ktorá je založená na systémoch intervalov a intervalových radov. Pospíšil
ukázal možnosť tvorenia a odvodzovania intervalov nezávisle od stupníc a to
pomocou klaviatúry rozdelenej na malé skupiny (s dvoma čiernymi klávesmi)
a veľké skupiny (s troma čiernymi klávesmi). Ako jediný spomedzi
porovnávaných autorov sa inšpiroval Janáčkovou terminológiou a rozlíšil
intervaly reálne a nominálne. Problematikou tónových radov rozšíril
doterajšie tradičné chápanie stupníc, pretože pre Pospíšila boli stupnice len
jedným z druhov tónových radov, podobne ako akordy. Podrobnejšie
charakterizoval aj chromatické a tzv. chromatizované stupnice a odvodil
pravidlá ich zápisu zo vzťahov stredovekých stupníc. Na rozdiel od iných
učebníc tu rozdelil súzvuky na akordy a komplexy, pričom rozlíšil
rovnomerné a nerovnomerné súzvuky odvodené podľa pocitu základného
tónu. Pri učive o kvintakordoch definoval šesť druhov kvintakordov
vychádzajúc z teórie o doškálnosti a nedoškálnosti akordov, v porovnaní s ich
tradičným delením na štyri druhy vyskytujúcim sa v ostatných publikáciách.
Charakterizoval štyri skupiny disonantných septakordov podľa stupňa tvrdosti
či tuposti, čo možno považovať za najväčšiu odchýlku od iných autorov.
Rozlíšil pravé a relatívne konsonancie a disonancie a analyzoval septakordy
podľa ostrosti (disonantná charakteristika 1), tuposti (disonantná
charakteristika 2), mäkkosti (disonantná charakteristika 6) a tvrdosti
(disonantná charakteristika 44). Pozoruhodná je jeho vlastná terminológia
a časté využívanie notových príkladov z diel známych skladateľov. Druhú
9

V roku 1983 vyšlo v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve 2. vydanie a v roku 1985
v rovnakom vydavateľstve 3. vydanie učebnice.
10
SUCHOŇ, E. – FILIP, M. 1993. Stručná náuka o hudbe. Bratislava : OPUS, 1993. 84 s.
11
ZENKL, L. 1986. ABC hudební nauky. 4. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1986. 197 s.
12
ŠIDLÍK, P. – DLHÁŇOVÁ, B. 1994. Malá kniha o hudbe. Bratislava : Hudobný fond, 1994.
105 s.
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polovicu učebnice (od s. 123) spracoval ako úvod do náuky o harmónii
a načrtol aj vývoj hudobného myslenia s osobnosťami a s hudobnými
formami, ktoré v rámci neho vznikali. Tento komplexný prehľad možno
považovať za repetitórium poznatkov, ktoré by absolventi prvého ročníka
konzervatória mali ovládať. Učebnica Hudobná teória 1. je spomedzi
Pospíšilovych vydaných teoretických diel jedným z jeho najvýznamnejších
publikačných prínosov priamo využiteľných v hudobnej edukácii. Od jej
posledného vydania v roku 1985 však už uplynulo viac než tridsať rokov,
pričom Pospíšilova učebnica hudobnej teórie je aj v súčasnosti na Slovensku
jedinou svojho druhu výhradne určenou pre výučbu uvedeného predmetu
v prvom ročníku konzervatória. Túto skutočnosť možno považovať za prejav
nedocenenia záslužnej práce Juraja Pospíšila, významného slovenského
hudobného teoretika 20. storočia.
Vlastné pedagogické prístupy vo vyučovaní kompozície a hudobnej
teórie Pospíšil podrobnejšie objasnil v príspevkoch Od poznania k skutkom,13
K niektorým problémom súčasných kompozičných metód14 a Niekoľko
myšlienok o výchove skladateľa.15 V období 60. a 70. rokov 20. storočia
pracoval na hudobno-analytickom spise Formovanie hudobnej skladby.
Jednalo sa o veľmi obsiahlu prácu s rozsahom do 700 strán normovaného
textu, ktorú autor plánoval v čase pôsobenia na VŠMU použiť ako podklad ku
kvalifikačnému postupu.16 V roku 1979 Pospíšil predložil spis ku zverejneniu
vydavateľstvu Opus. Posudky oponentov však mali voči textu viacero
odborných pripomienok.17 Navrhli autorovi text zredukovať a vypustiť
niektoré kapitoly, pretože boli v kontexte s ich názvami príliš syntetické.
Pospíšil pripomienky zohľadnil a začal pracovať na zredukovanej verzii, čo sa
mu však z časových dôvodov, ale najmä z dôvodov jeho mimoriadnej
sebakritiky nepodarilo dotiahnuť k opätovnému vydaniu. V roku 1989
vydavateľstvo Opus zaniklo, čo autor zrejme považoval za signál, aby sa
o vydanie spisu už nepokúšal. Počas nasledujúcich rokov text postupne
zredukoval na 300 strán a v tejto podobe ho v roku 2006 zanechal
bratislavskému Konzervatóriu, svojmu celoživotnému pôsobisku.
Spis možno považovať za akúsi rekapituláciu poznatkov, ktoré chcel Pospíšil
svojich žiakov naučiť, čo im chcel povedať, ukázať či vysvetliť. „Nepochybne
počítal s tým, že študenti v stredoškolskom veku nebudú schopní také
množstvo informácií dokonale absorbovať, preto svoj systém výučby skladby
13

POSPÍŠIL, J. 1963. Od poznania k skutkom. In Slovenská hudba. 1963, roč. 7, č. 9, s. 260-261.
POSPÍŠIL, J. 1963. K niektorým problémom súčasných kompozičných metód. In Hudební
rozhledy. 1963, roč. 16, č. 12, s. 471-473.
15
POSPÍŠIL, J. 1971. Niekoľko myšlienok o výchove skladateľa. In Slovenská hudba. 1971,
roč. 15, č. 1, s. 1-8.
16
CHALUPKA, Ľ. 2014. Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 56/1,
Ružomberok. 16. 05. 2014. Osobná komunikácia.
17
BOKES, V. 2014. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Zochova 1, Bratislava. 01.
04. 2014. Osobná komunikácia.
14
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i kompozičnej teórie fixoval do podoby teoretického diela. Jeho uvažovanie
nad fungovaním hudby bolo poznačené vysokou inteligenciou, hlbokou
premýšľavosťou a osobným vzdelaním.“18 Pospíšilovu kompozičnú teóriu
možno konfrontovať s porovnateľnými dielami Ladislava Burlasa a najmä
Ivana Hrušovského, ktoré sú vysokoškolskými učebnicami a textami. Rozdiel
je však v pochopení ich východísk, teda v odlišnosti tradície. Burlas
a Hrušovský nadväzujú viac na Moyzesa a pražskú či novákovskú školu, kým
Pospíšil nadväzuje na Janáčka a brniansku školu.19
Po neúspešnom pokuse o vydanie spisu Formovanie hudobnej
skladby sa autor rozhodol použiť z neho niektoré hudobné analýzy
v dvojdielnej rigoróznej práci s názvom Teória základov hudobnej formy
z hľadiska výuky skladby.20 Ako uviedol v úvode práce, považoval ju za
„výsledok dlhoročnej pedagogickej praxe na konzervatóriu v oblasti
kompozície i za výsledok vlastnej kompozičnej praxe a uvažovania nad
ňou.“21 Cítil potrebu zdôvodniť žiakom niektoré postupy v skladbe, vysvetliť
chyby a uviesť ich na správnu cestu, čo vyústilo do potreby zafixovať
skúsenosti autora do ucelenej teoretickej podoby. Pospíšil sa zameral na
hľadanie princípov formovania hudobného materiálu a prácu koncipoval ako
návod na pochopenie týchto princípov, „ktoré je potrebné v praxi ďalej
domýšľať.“22 V mnohých záveroch sa odchyľoval od dovtedajších názorov
a prameňov, s ktorými pracoval a vychádzal predovšetkým z vlastného
analytického štúdia skladieb. Načrtol súhrn princípov základného
didaktického okruhu vo výučbe kompozície, a to princípy procesu a tektoniky
hudobnej formy od jej základných elementov až po vznik skladobného celku.
Predstavil svoj teoretický pohľad na súbor technických problémov, ktoré
študenti kompozície museli zvládnuť, „aby sa naučili samostatne rozvíjať
hudobné cítenie a vedeli z prvotného nápadu správne vybudovať celok po
procesnej i tektonickej stránke.“23 Pospíšil nadviazal na uvedenú oblasť
klasifikáciou skladobných celkov a typológiou hudobných foriem spolu s ich
začlenením do systému hudobných druhov a žánrov. Objasnil problematiku
jednotlivých typov formy z teoretického i historického pohľadu. Typológiu
18

HOCHEL, P. 2014. Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11, Bratislava. 09. 05. 2014.
Osobná komunikácia.
19
BOKES, V. 2014. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Zochova 1, Bratislava. 01.
04. 2014. Osobná komunikácia.
20
POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. I. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 1-174.
POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. II. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 175-348.
21
POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. I. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 3.
22
POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. I. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 3
23
POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. I. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 4.
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hudobných foriem totiž považoval za neoddeliteľnú súčasť kompozičnej
výučby spolu s argumentmi osvetľujúcimi ich teoretické zákonitosti, ale aj
historické či individuálne riešenia. Pospíšil sa usiloval postihnúť zákonitosti
všetkých druhov hudby, vychádzal však predovšetkým z potrieb súčasnej
hudby. Prevažnú časť notových ukážok pritom použil z klasicistickej
literatúry, pretože niektoré princípy sa podľa autora dali z didaktického
hľadiska najlepšie vysvetliť na príklade Beethovenovych sonát. Koncepciu
práce zameral práve na „hľadanie týchto princípov.“24
Po rozpade vydavateľstva Opus sa pôvodný Pospíšilov spis
Formovanie hudobnej skladby už nepodarilo vydať a zostal v rukopisnej
podobe.25 Pre potreby bratislavského Konzervatória bol rukopis technicky
spracovaný do PDF verzie a v súčasnosti je dostupný aj na CD nosiči.26
Knižné vydanie spisu považujú súčasní muzikológovia a hudobní experti za
veľmi podnetné a plne ho podporujú.27 Hoci Pospíšilovym prvotným
zámerom v tomto prípade nebolo napísať učebnicu skladby, foriem či
tektoniky, s doplnením niektorých východísk by sa z jej knižného vydania
mohla stať učebnica kompozičnej teórie pre konzervatóriá alebo vysoké
školy, pretože takáto učebnica na Slovensku absentuje.28 Predovšetkým by to
však bol hodnotný doklad Pospíšilovej intelektuality a potencie, kompendium
jeho skladateľskej pedagogiky a hudobného svetonázoru, jeho „intelektuálna
spoveď“.29 „Sprístupnenie Pospíšilovho teoretického diela Formovanie
hudobnej skladby slovenskej kultúrnej verejnosti možno považovať za

24

POSPÍŠIL, J. 1979. Teória základov hudobnej formy z hľadiska výuky skladby. Rigorózna
práca. I. diel. Bratislava: PF UK v Trnave, 1979. s. 4.
25
Po niekoľkých neúspešných pokusoch o vydanie rukopisu (v roku 1979 vo vydavateľstve
Opus a v roku 2013 v Hudobnom centre) sa v súčasnosti v Hudobnom centre pracuje na jeho
vydaní. Ku knihe sa však hľadá spoluautor, ktorý by ju doplnil (BOKES, V. 2014. Hudobná
a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Zochova 1, Bratislava. 01. 04. 2014. Osobná
komunikácia).
26
POSPÍŠIL, J. 2006. Formovanie hudobnej skladby. Bratislava : Konzervatórium v Bratislave,
2006. [CD]. 291 s. Rukopis.
27
CHALUPKA, Ľ. 2014. Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 56/1,
Ružomberok. 16. 05. 2014. Osobná komunikácia.
BOKES, V. 2014. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Zochova 1, Bratislava. 01.
04. 2014. Osobná komunikácia.
BETKO, M. 2014. Slovak music bridge, Beniakova 26, Bratislava. 27. 06. 2014. Osobná
komunikácia.
HOCHEL, P. 2014. Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11, Bratislava. 09. 05. 2014.
Osobná komunikácia.
KOREŇOVÁ, K. 2014. Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, Skuteckého
27, Banská Bystrica. 13. 06. 2014. Osobná komunikácia.
28
HOCHEL, P. 2014. Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11, Bratislava. 09. 05. 2014.
Osobná komunikácia.
29
CHALUPKA, Ľ. 2014. Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 56/1,
Ružomberok. 16. 05. 2014. Osobná komunikácia.
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Marko Vrzgula – maliar, pedagóg a galerista
Marko Vrzgula –Painter, Pedagogue and Gallerist
Xénia Bergerová
Abstrakt
Príspevok mapuje život a doterajšiu tvorbu maliara a všestranného
umelca Marka Vrzgulu, jeho bohatú výstavnú činnosť, ale i jeho viac
ako desaťročné pedagogické pôsobenie na Katedre maľby VŠVU a na
Katedre výtvarnej výchovy UKF v Nitre.

Kľúčové slová: Marko Vrzgula. Maliar. Pedagóg. Galerista.
Abstract
The article maps the life and work of Marko Vrzgula, a painter and
multi talented artist, and more than ten years of work at the Department
of Painting at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, and
the Department of Creative Arts and Art Education on UKF Nitra, and
so his rich exhibition activities.

Keywords: Marko Vrzgula. Painter. Pedagogue. Gallerist.

Životopisné dáta Marka Vrzgulu a jeho pedagogická činnosť
Na začiatok môjho príspevku o jubilantovi, výtvarníkovi, maliarovi,
ale i pedagógovi Markovi Vrzgulovi, si dovolím pár nutných životopisných
dát. Marko Vrzgula sa narodil v Košiciach, 24. februára 1966. V roku 1991
absolvoval štúdium na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Od roku 1992 plynule pokračoval svoje účinkovanie na Katedre
maľby bratislavskej VŠVU, ale už ako pedagóg, kde pôsobil až do roku 2002.
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I keď Vrzgula je viac známy ako výtvarník, na tomto mieste považujem za
potrebné vpasovať pár postrehov o jeho pedagogickej práci, ktorú som mala
možnosť zažiť i ako jeho poslucháčka. Pedagóg Vrzgula sa venoval najmä
kresbe a maliarskej príprave. V jeho podaní dostala kresba i maliarska
príprava veľmi sviežu, čerstvú a pre študentov príťažlivú tvár. Spomínam si
na jeho dá sa povedať aranžmány a inscenované prostredia, s farebne
nasvietenou figúrou, resp. aktom, čo pre mladého poslucháča bolo práve
akýmsi ohnivkom kreativity. Na hodinách kresby a maľby Marka Vrzgulu
nemohlo byť reči o akejsi nude, či stagnácii, jeho pedagogický prístup
obsahoval vždy oboje potrebné - konštruktívnosť, konštruktívnu kritičnosť,
ale i svet uvoľnenej kreativity, fantázie s prepotrebnou dávkou „bohémskeho“
nadhľadu. Po desaťročí pôsobenia na VŠVU, v rokoch 2002 – 2004 bol
pedagógom na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Od roku 2004 je umelcom v slobodnom povolaní, a jeho
výtvarná práca má veľmi široké spektrum. Po týchto konštatáciach sa veľmi
rada vrátim k téme Vrzgulovej tvorby. Nakoľko s Markom Vrzgulom
dlhodobo udržiavame priateľské i tvorivé kontakty, v poslednej dobe som
mala možnosť participácie v podobe kurátorky, na jeho pomerne rozsiahlej
jubilejnej výstave, ktorá sa konala tento rok na jar v Galérii Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne. V tejto časti o Vrzgulovi – maliarovi, si Vás dovolím
voviesť do problematiky jeho diela prostredníctvom výberu z môjho
kurátorskeho textu.
Vrzgula – umelec, maliar, galerista
Vrzgula vedie svoj rozhovor s maľbou, resp. s umením plynule, bez
prerušení od samého detstva. Prvé dotyky sa viažu k dielam jeho starého otca,
majstra Doboša, ktorému vnuk Marko nie tak dávno vydal obsiahlu
monografiu. Dobre „naštartovaná“ genetická reťaz, púť genetického
materiálu, sa nedá celkom prerušiť, raz sa ozve v rukopise, raz vo farbe, ale so
starým otcom ho spája i vzťah k prírodnému. Svoje hovory s umením Vrzgula
rozvíjal i rozvíja nielen v rovine maľby. Nemožno neuvidieť jeho vrodený
talent performera. Je i citlivým realizátorom enviromentu, ktorý vďaka nemu
nadobúda podstatný atribút, vychádza z prirodzenosti prostredia. Svoju túžbu
po „prírodnom“ prenáša i do priestorov o prirodzenosť ukrátených a dáva im
nové dimenzie.
A teraz celkom konkrétne k ostatnej tvorbe Marka Vrzgulu.
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Pulzary
Rotujúce subjekty v galaxii Vrzgula.
Raz ich zhliadneme len ako puristicky zjednodušený, efemérny farebný fľak,
inokedy ako „plnokrvnú“ 3D špirálu.
Rezultátmi ostatnej tvorby autora sú už pre Vrzgulu príznačné cykly
Pohyby, Špirály a najaktuálnejšie Pulzary. Ich ideový i technologický rozsah
využíva neobyčajne širokú škálu maliarskeho média. Vrzgula dokazuje svoj
maliarsky „um“ i tým, aký široký register podôb rozohráva v monotématickej
rovine. Dovolím si tvrdiť, že jeho invencia je naskrz výtvarná.

Dnešný Marko Vrzgula – maliar a už dlhšiu dobu i galerista má za
sebou i desaťročie živej a najmä poslucháčmi cenenej pedagogickej činnosti
na Katedre maľby bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Ako maliar
má za sebou bohatú tvorčiu aktivitu, ktorú zrkadlí množstvo samostatných
(Francúzko, Izrael...) i kolektívnych (Viedeň, St. Polten, Varšava, Poznaň,
Mníchov, Sofia, Cagnes-sur-Mer, Washington atď.) výstav doma
i v zahraničí, rovnako i účasť na sympóziach a plenéroch na Slovensku
i mimo jeho územia.
K profilu maliara určite patrí sympózium LÚČKY, ktorého je
„kreátorom“ i „domácim“. Toto sympózium je napĺňané úprimným vzťahom
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ku krajine, prírode a prírodnému. Do jeho tvorby vnáša vždy novú a novú
dávku životodárnej a provokujúcej čerstvosti. Obohacuje jeho intuíciu a plodí
iskru roznecujúcu maliarsky nápad.
Maľba Marka Vrzgulu je monumentálna a veľkorysá, zbavená
zemských „tlakov“ i „nátlakov“. Preto je aj radostnou a podnecujúcou hrou
farby, alebo hrou s farbou a stále častejšie s jej hmotnou podstatou, teda
s maliarskou matériou. Tá zdanlivá maliarova bezstarostnosť je len jednou
tvárou jeho tvorby. Ukrýva totiž prvky niečoho, čo by som nazvala
sofistikovaným myslením, či skôr meditáciou. Autor balansuje medzi
významom výtvarného znaku a jeho takpovediac „bezvýznamovosťou“,
potvrdzuje to jeho zmnožovaním, rastrovaním, ale i hnietením, či liatím.
Niekedy ho uvidí „len“ ako „reliéf“. To všetko stretávame v už spomínanom
cykle Pulzarov. V jeho jednotlivých opusoch, v ich fragmentoch a detailoch
sa vynára prirodzenosť a absolútna bezprostrednosť maliarskeho gesta, jeho
dynamiky, ale i citlivosti, tiež priamočiarosť a sila maliarskej matérie
a nadšenie maliara jej skupenstvami, jej čistotou a čírosťou, leskom
i matnosťou. Jednoducho tým všetkým čo sa stáva nositeľom skrytých
odkazov, tak pre maliara ako i pre diváka.
Vrzgula nekupčí s prirodzenosťou, ani nelaškuje so špekuláciou! Už
v dobe vrcholiaceho obdobia konceptu odtabuizovával „naturálnosť“ maľby,
bez kompromisov. Vrzgula sa nehanbí za prirodzenosť, ktorú jeho maľba
vlastní a otvára. Jeho maľby sú prirodzeným i prírodným procesom, dejú sa v
zhode s prírodou, ktorá je hybnou silou jeho tvorby. Maliar síce narába
s gestom alla prima, je však pohltený hľadaním odpovedí v oblasti nových
možností a priestorov maľby. Laboruje, testuje, inovuje súčasné
technologické limity, ale zároveň podobné procesy prebiehajú i vo sfére jeho
výtvarného myslenia.

Dovolím si vysloviť, že pluralita je synonymom Vrzgulovho prístupu
k maľbe, umeniu, ale i životu. Prezrádza to i mnohorakosť maliarskych
spôsobov a prístupov, od priezračných lazúr po vrstviace sa „hory“ farby.
Vrzgula v posledných rokoch taktiež zastáva i rolu galeristu. Napĺňa
kvalitným umením priestory niekoľkých komerčných budov Bratislavy
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(Galéria GUBA), čím tak častokrát vnáša do súčasnej monumentálnej
architektúry akýsi život, ale i ducha.
Časť zo svojej „duše“ umelca zaiste vnáša i do rodinného prostredia,
kde nachádza odozvu, podporu i súznenie u svojej manželky, významnej
etnologičky Dr. Moniky Vrzgulovej, a taktiež i dcéra Alžbeta Vrzgulová
svojim štúdiom réžie a niekoľkými zaujímavými režisérskymi počinmi
potvrdzuje neprestrihnuteľný príbeh genetiky.
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Ernst Gombrich ako učiteľ dejín umenia:
východiská, koncepcia, metódy
Ernst Gombrich as a Teacher of Art History:
Positions, Concept, Methods
Jana Migašová
Abstrakt
Príspevok poskytuje súbor poznámok k interpretácii Gombrichových
názorov na umelecké vzdelávanie a na vyučovanie dejín umenia. Text
vychádza z predpokladu, že Gombrichovo teoretické zázemie
a edukačné a umelecko-historické popularizačné aktivity by mohli
znamenať signifikantný prínos k uvažovaniu o povahe umeleckého
vzdelávania. Cieľom príspevku je uchopenie koncepcie a metód jeho
výučby prostredníctvom kritického čítania jeho prednášok a reflexií
učenia dejín umenia.

Kľúčové slová: Ernst Gombrich. Umelecké vzdelávanie. Dejiny umenia.
Teória umenia. Dejiny umeleckého vzdelávania.
Abstract
The paper represents a collection of notes to an intepretations of
Gombrich’s opinions on art education and on art history teaching. The
text stems from a presumption, that Gombrich’s theoretical base and
educational art-historical popularisation activities would be seen as
significant contribution to thinking about nature of art education. The
main goal of the paper is to consider the concepts and methods of his
teaching through critical reading of his lectures and his reflections of art
history teaching process.

Keywords: Ernst Gombrich. Art education. Art history. Art theory. History of
art education.
Sir Ernst Hans Josef Gombrich1 (1909 – 2001) je pre slovenský
kontext umeleckého vzdelávania takmer paradigmatickou osobnosťou.
Preklady jeho kľúčových textov Příběh umění (1988)2 a Umění a iluze

1

Bol pôvodom rakúsky kunsthistorik, ktorý väčšinu svojho profesijného života strávil vo
Veľkej Británii, kam musel odísť v roku 1939 po nacistických represiách. Stal sa výskumníkom
na Warburgovom inštitúte, ktorý o niečo neskôr aj viedol (1959-1972).
2
Prvé vydanie The Story of Art pochádza z roku 1950.
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(1985)3 sa stali natoľko obľúbenými pre svoju prehľadnú naratívnu štruktúru,
že okamžite prekonali hranice odbornej a populárno-náučnej literatúry.
Predkladaný text je snahou o vyplnenie „bieleho miesta“ v oblasti
reflektovania Gombrichových názorov na umelecké vzdelávanie a radí sa tak
k problematike dejín umeleckého vzdelávania a edukácie dejín umenia.
Bazálnym prameňom sú spomienky a zápisky (reflexie vlastnej pedagogickej
praxe) samotného Gombricha, ktorý spoločne s Rudolphom Wittkowerom
(1901-1971) v 50. a 60. rokoch vyučoval dejiny umenia na Slade School of
Fine Art v Londýne.
Gombrichova vedecká činnosť vznikala v klimaxe moderného
kultúrneho názoru, v období vrcholiacich avantgárd, v intelektuálnom
prostredí Viedne. Viedenská škola dejín umenia je založená na tradícii
rozličných metód so spoločným základom vo viere, že historiografia umenia
môže byť vedeckou disciplínou, čo dokladovala ambícia prepojenia
interpretácie umenia s objavmi psychológie.
Pre Gombricha je priznanou bázou vedeckého skúmania evolučná
epistemiológia Karla Poppera (1902-1994), ktorej centrálnym problémom je
skúmanie rastu vedeckého poznania. Analogicky ústredným motívom
„Gombrichových dejín umenia“ sú progresívne procesy a regresívne momenty
v napredovaní konceptu mimésis.4 Pre Gombricha autonómia sveta umenia nie
je autonómiou v pojatí Rieglovom – umenie nevzniká pôsobením
voluntaristického determinizmu (Kunstwollen). Umenie vzniká, v duchu
Popperovej „životnej situácie“ (situačná logika), ako riešenie problému
a poučenie sa z chyby.5
Môžeme súhlasiť s postrehom Jána Bakoša, že historik umenia
zámerne zastáva „pozíciu neveriaceho Tomáša“ a Popperova metóda
falzifikácie je epistemiologickou bázou pre jeho snahu o likvidovanie mýtov. 6
Popper aj Gombrich – obidvaja verili, že nejestvuje rozdiel medzi vedcom
a umelcom v procese tvorby – aj jeden aj druhý vychádzajú z dostupných
znalostí (tradície zobrazovania), opierajú sa o intuíciu a predstavivosť,
využívajú proces spätnej väzby, metódu pokusu a omylu.7
Nanyoung Kim vo svojej štúdii prehľadne vyčlenila niekoľko
Gombrichových téz, ktoré pokladá za prínosné pre umelecké vzdelávanie –
súvisia predovšetkým s jeho zisteniami o obrazovej reprezentácii
publikovanými v práci The Art and Illusion (1960).8 Autorka najskôr
3

Prvé vydanie Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation
pochádza z roku 1960.
4
MIKŠ, F. 2008. Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. s. 65-74.
5
BILASOVÁ, V. 1999. Epistemiológia v zrkadle historickej reflexie.
6
BAKOŠ, J. 2000. Štyri trasy metodológie dejín umenia: viedenská škola dejín umenia:
ikonológia a semiotika: československý štrukturalizmus: ruská historiografia umenia. s. 133.
7
MIKŠ, F. 2008. Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. s. 67.
8
KIM, N. 2004. Ernst H. Gombrich, Pictorial Representation, and Some Issues in Art
Education. s. 32-45.
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podčiarkla známu tézu, podľa ktorej sú všetky štýly schémami. Varieta schém
a štýlov pramení z variety funkcií schém. Logika produkcie obrazu závisí od
použitia obrazu, nie od psychológie tvorcu, čo je podľa autorky dôležité pre
multikultúrnu výchovu, resp. pre pochopenie spôsobu tvorby vzdialených
kultúr (napr. africké obradné masky).
Ďalším Gombrichovým prínosom je podľa N. Kim uvažovanie
o detskej spontánnej kresbe. V komparácii so starovekými egyptskými
zobrazeniami dokázal, že pre obidva štýly kresby je podstatná konceptuálna
jasnosť a diferenciácia tvarov, ktoré sú potrebné pre transfer príbehovej línie
do obrazu. Na druhej strane „evokatívne“, iluzívne spracovanie je pre daný
účel nevyhovujúce. Z tejto komparácie tiež vyplynulo, že detská kresba nie je
len súborom konceptuálnych symbolov: deti sú emocionálne vnorené do
kresby, ktorá vypovedá o skúsenostnej povahe vecí. V nadväznosti na túto
Gombrichovu úvahu pisateľka dedukuje, že detská spontánna kresba je
pochopiteľná v kontexte „hry na niečo“ („make-believe“), v „predstieraní“.9
Uvedené dedukcie tiež znamenajú, že deti nevyužívajú kresbu iba pre
organizáciu informácií, ale skôr pre aktivizáciu ich predstáv.10 Umenie preto
nemá iba kognitívne benefity, ale aj ďalšie: kinestetické, perceptuálne,
emocionálne, estetické, spirituálne a socio-etické – záleží však od prístupu
učiteľa. Najvýraznejším prínosom Gombrichovej teórie je teda podľa autorky
textu integrácia kultúry a biológie vo vysvetlení fenoménu umenia.11
Ernst Gombrich už v roku 1939 publikoval pomerne kritický
príspevok k problematike umeleckého vzdelávania.12 Svoju kritiku začal
historickým exkurzom do expresionisticky pojatej výtvarnej výchovy, ktorá sa
vyvíjala od prelomu storočí v prostredí Viedne. Uvádza príklad maliara,
učiteľa a reformátora Franza Čížeka (1865-1946), ktorý prináša do
intelektuálnej sféry Viedne novú (resp. prevrátenú) ideu o tom, že deti netreba
učiť, ale nechať ich, aby ony učili nás. Na to neskôr nadviazala rozšírená
a vplyvná koncepcia o tom, že proces učenia deštruuje pôvodnú silu,
senzibilitu dieťaťa. Čížek otvoril svoju školu Juvenille Art Class už v roku
1897 a v roku 1925 vydal knihu Das freie zeichen. Cieľom jeho výučby bola
stimulácia detskej imaginácie a kreatívnej sily, jednou z jeho metód bolo
púšťanie sprievodnej hudby počas detskej práce. Bol predstaviteľom tých,
ktorí verili, že iba deti sú schopné autentického obrazu sveta. Inak povedané,
bola to viera, že ak deťom dáme správny materiál a povzbudenie, aj priemerné
dieťa v sebe môže objaviť senzibilitu, ktorú mu môže „závidieť“ nejeden
9

KIM, N. 2004. Ernst H. Gombrich, Pictorial Representation, and Some Issues in Art
Education. s. 41.
10
Uvedená problematika a polemika ku tzv. „konceptuálnemu obrazu“ je dôkladne
rozpracovaná v koncepcii „reálnej metafory“ Davida Summersa. Pozri bližšie: SUMMERS, D.
2005. Reálná metafora: pokus o novou definici „konceptuálního“ zobrazení.
11
Ibidem, s. 42.
12
GOMBRICH, E. 1939. Art in Education – 8: Some Trends and Experiments Abroad. s. 564565.
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dospelý, skúsený umelec. Tento prístup nazýva Gombrich „prístupom
nezasahovania“ (non-interference), ktorý determinoval nové kurikulum vo
Viedni po roku 1918 a presadzoval predstavu kresby ako prostriedku sebaexpresie. Víkendové kurzy Čížeka sa stali súčasťou progresívneho
vzdelávania viedenskej umelecko-priemyslovej školy (Kunstgewerbeschule),
ktorá bola neskôr z politických dôvodov zatvorená.
Gombrich však oponuje „prístupu nezasahovania“: spontánna detská
tvorba má predsa „najmocnejšieho nepriateľa“, a to dieťa samotné, ktoré si
vždy nájde cestu, aby získalo k svojim snahám a progresu spätnú väzbu.
Detská tvorba podľa historika umenia nikdy nerastie oddelene od dospelého
vedomia a nemôže byť izolovaná ani od hodnôt súdobého umenia. Gombrich
argumentuje, že aj predchádzajúce storočia poznali krásu detskej tvorby, no
umenie bolo neoddeliteľné od technickej zručnosti. Až keď sa v oblasti
umenia a estetiky začalo klásť dôraz na úprimnosť expresie, až vtedy sa stalo
detské, spoločne s primitívnym, stredobodom záujmu.
Učenie o hodnotení, „oceňovaní umenia“13 ostalo v Európe podľa
autora v prvej polovici 20. storočia nerozvinuté a zväčša vo vyučovacom
procese ponechané na učiteľa samotného. Gombrich však pripomína metódu,
ktorá bola aplikovaná už v 90. rokoch 19. storočia a upozorňuje na jej autora,
Alfreda Lichtwarka (1852-1914).14 Jeho cieľom bolo oslobodiť umenie
z izolácie v múzeách. Učil najmä prostredníctvom originálu: študenti mali
hľadať predovšetkým „účel artefaktu“15. Vyberal diela menej známych
umelcov z rodného mesta (Hamburgu), aby vytvoril blízky kontakt medzi
dielom a vlastným životom detí v meste. Koncentrovaním sa na jedno dielo
a jeho podmienky sa vyhol „pedagogickým pasciam“, ako sú prázdne
deskriptívne slogany, ktoré „vytvárajú hmlu medzi okom a dielom“.16
Dôležitým príspevkom k problematike potreby dejín umenia pre
študentov umeleckých škôl je Gombrichova prednáška z januára roku 1966.17

13

„Oceňovanie umenia“ v zmysle nadobudnutia emocionálneho vzťahu k umeniu.
Alfred Lichtwark je dnes menej diskutovanou, no mimoriadne zaujímavou osobnosťou. Bol
nemeckým historikom umenia, kurátorom, priekopníkom galerijnej pedagogiky a umeleckého
vzdelávania. Pôsobil v Hamburgu, kde sa stal prvým riaditeľom Kunsthalle Hamburg (1886).
Svoj koncept reformácie edukácie rozvíjal vo svojej inštitúcii Lichtwarkschule: kládol dôraz na
kontempláciu diela a systematickú diskusiu o artefaktoch jeho muzeálnej zbierky v Kunsthalle
Hamburg. V roku 1896 otvoril v Kunsthalle výstavu na tému „detské myslenie a maľba“. Pozri
bližšie: KAY, C. H. 2002. Art and the German Bourgeoisie: Alfred Lichtwark and Modern
Painting in Hamburg, 1886-1914. s. 26-27.
15
Kľúčovými boli otázky typu: „Aký človek dielo objednal?“ „Čo mohlo byť jeho účelom?
„Ako sa dielo dostalo do muzeálnej zbierky?“
16
GOMBRICH, E. 1939. Art in Education – 8: Some Trends and Experiments Abroad. s. 565.
17
Digitalizovaný prepis prednášky je dostupný online. Pozri bližšie: GOMBRICH, E. 2005.
Reflections on teaching art history in art schools. In: The Gombrich Archive [online].
Birgmingham: The University of Birmingham. [cit. 16. decembra 2016]. Dostupné z:
https://gombricharchive.files.wordpress.com/2011/04/showdoc34.pdf
14
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V čase, kedy autor dopĺňal do svojho slávneho textu The Story of Art (1950)
kapitolu o modernom umení, uvedomil si ťažkosti, ktoré musia učitelia dejín
umenia zažívať. Všíma si u študentov krédo, ktoré nazýva „anti“: ide o súbor
navzájom súvisiacich postojov študentov, ktoré označuje pojmami „antiintelektualizmus“, „anti-akademizmus“ a „anti-autoritárstvo“. Problém
takýchto študentských stanovísk je podľa Gombricha v tom, že samotná
disciplína dejín umenia je vo svojej povahe intelektuálna, akademická
i autoritárska. Autor predpokladá, že to nie sú len študenti, ale aj samotní
učitelia, ktorí pochybujú o význame celej disciplíny.
Podľa Gombricha je „stratou času“ uvažovať nad tým, či sa niekto
môže stať veľkým umelcom aj bez znalostí dejín umenia – sám priznáva, že
ako historik umenia niekoľko takých príkladov pozná. Omnoho vážnejší
problém, ktorý sa tu vynára, je domnienka, že umelecká prax a znalosť dejín
umenia sa navzájom vylučujú. Povedané inak, ide o predpoklad, že umelec,
ktorý príliš pestuje svoje intelektuálne schopnosti, potom stráca spontaneitu
a ničí to jeho inštinkt pre kolorit i formy. Tieto, čoraz viac vplyvné mýty, či
domnienky, súviseli s umelecko-teoretickou doktrínou, ktorá bola podľa
pisateľa falošná, resp. mylná.18
Idea, že dar umeleckej tvorby (talent) je inkompatibilný
s intelektuálnou disciplínou, je ideou filozofickej doktríny. Gombrich kriticky
odhaľuje, že táto idea je zakotvená v uvažovaní nad analógiou medzi vývinom
človeka a vývojom ľudstva. Táto paralela nadobúda v 18. storočí vrchol
a romantizmus artikuluje nostalgickú predstavu o tom, že ľudstvo má svoje
detstvo, svoje zlaté obdobie, kedy „jazyk bol poéziou a každý produkt
umeleckým dielom“. To, čo Gombrich opisuje, je nostalgická estetika
primitivizmu, ktorú napokon označuje ako „chabú, nevládnu“.19 Súčasné
umenie je podľa autora kumulatívnou, kontinuálnou aktivitou a nedovoľuje
umelcovi voliť svoju tvorbu mimo histórie umenia.20
Vyššie uvedené formulácie vyplývajú z Gombrichovho chápania dejín
umenia ako vedeckej disciplíny, ktorá vznikla ako doplnok k zberateľstvu
umenia. Jej primárnou funkciou bola identifikácia štýlov pre účel datovania a
deskripciu diel, či pre rozlišovanie „pravého“ a „falošného“, ako aj
„autentického“ a „imitovaného“. Preto študenti umenia nemôžu byť
kunsthistorikmi in sensu technico. Celá história umenia ako disciplína stojí na
znalectve (connoisseurship) a profituje z jeho výsledkov. Gombrich preferuje
„poctivé“ znalectvo pred nesprávnym zneužitím dejín umenia, ktoré sa
18

Svoju skúsenosť demonštruje na anekdote, ktorá vyplynula z jeho praxe počas pôsobenia na
Slade School of Art v Londýne. Študent výtvarného umenia vysvetlil svoje chabé vedomosti na
skúške tým, že „nie je verbálny typ“. Následne Gombrich študenta vyzval, aby nakreslil
typickú egyptskú figúru, o ktorej bol vlastne celý sylabus semestra. Ukázalo sa, že nebol ani
„vizuálny typ“.
19
Problematika tzv. primitivizmu u Gombricha vrcholí jeho posledným, už posmrtne vydaným
dielom. Pozri bližšie: GOMBRICH, E. 2002. The Preference for the Primitive.
20
GOMBRICH, E. 2005 [1966]. Reflections on teaching art history in art schools.
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zakladajú na frázach a klišé21 a zdôrazňuje svoju vieru, že či už učíme dejiny
umenia, alebo inú humanitnú disciplínu, učíme „zdravú nedôveru voči klišé“,
resp. mali by sme učiť oboje – fakty aj pochybnosti.22 Preto sa v nasledujúcich
riadkoch snažil o spochybnenie niektorých mýtov disciplíny.
Intelektuálne hnutia obdobia Salónov a kritiky 18. storočia spôsobili
chápanie štýlu ako vyjadrenia (politickej) príslušnosti. Neoklasicizmus sa stal
vyjadrením republikánstva a mediavelizmus zasa vyjadrením odmietnutia
osvietenstva. Tieto idey sa v 19. storočí stali legendami, či „mýtmi odboru“.
Ideológia non-konformného umenia trvá dodnes a „konformita nonkonformity“ prezentuje pravdepodobne najurgentnejší problém. Sylabus
predmetu (dejín umenia) je preto podľa Gombricha vhodné začať
prítomnosťou. Treba nechať študentov zistiť, ako umelecké školstvo vlastne
vzniklo, kedy sa umenie stalo súčasťou školského kurikula a kedy sa učenie
umenia stalo akceptovaným módom života mladého maliara. Prístup,
v ktorom jasne rozlíšime minulosť a prítomnosť musí byť vyvážený
prístupom, v ktorom sa zdôrazňuje kontinuita a dovoľuje študentom
identifikovať sa s problémami minulosti.23
Napokon istý inšpiratívny „návod“ na štrukturovanie a interpretáciu
kontinuity vývoja umenia poskytuje Gombrich vo svojom Príbehu umenia
(1995). Samotný autor uvádza v predhovore k svojmu textu rad pravidiel,
ktorými sa držal pri výstavbe „príbehu“. Priznáva, že aj keď píše naratív pre
dospievajúcu mládež, je to ťažká úloha vzhľadom na fakt, že sa nemôže
„schovať“ za ostentatívnu odbornú terminológiu, snobské výrazy a sentiment.
Uvedomuje si, že musí hovoriť zrozumiteľne a jasne s rizikom zdania
neodbornosti.24 Pre dosiahnutie tohto cieľa si stanovuje rad pravidiel, ktoré by
mohli byť aplikovateľné aj na tvorbu súčasného, moderného edukačného
materiálu. Zaväzuje sa, že (1) nebude hovoriť o dielach, ktoré nemôže ukázať;
(2) jeho text nesmie zdegenerovať v zoznam mien, dôležitý je prísny výber; (3)
pomerne diskutabilným pravidlom je jeho zámer venovať sa iba „skutočným
umeleckým dielam“25 a nezahŕňať do výberu artefakty, ktoré by boli dokladom
dobového vkusu, alebo módy; (4) odoláva pokušeniu výberu netradičných,
menej známych diel, vyberá dôverne známe diela – dobre slúžiace ako míľniky
pre orientáciu; (5) udržiava text v stručnosti.26 Pripomína, že všetky tieto
obmedzujúce pravidlá aplikuje preto, aby užívateľ dokázal usporiadať svoje
znalosti o každom období a videl ho ako celok. Na prvé miesto kladie
požiadavku zrozumiteľnosti, ktorú vidí v plynulosti svojho príbehu.
21

Jedným z mnohých klišé, ako produktov „falošných dejín umenia“ je podľa Gombricha
tvrdenie, že renesancia je „znovuobjavením človeka“.
22
GOMBRICH, E. 2005 [1966]. Reflections on teaching art history in art schools.
23
Ibidem.
24
GOMBRICH, E. 1995. Příběh umění. s. 8.
25
Formulácia je diskutabilná vzhľadom na fakt, že Gombrich sa neodvoláva na konkrétnu
koncepciu umeleckej hodnoty, podľa ktorej hodnotí dielo ako „skutočne umelecké“.
26
Ibidem, s. 9.
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Gombrichove kritiky, ktoré sú v práci predstavené, majú spoločné
ukazovatele. Kritika „princípu nezasahovania“ vo výtvarnej výchove, ktorá sa
sformovala v dvadsiatych rokoch a kritika „anti-intelektualizmu“
v umeleckom vzdelávaní (ktorej svedkom bol sám historik počas vlastného
pôsobenia na londýnskej akadémii v 60. rokoch 20. storočia) odkazuje ku
kritike radikálneho „primitivizmu“ ako idey, ktorá ovplyvnila umelecké
tendencie prvej polovice 20. storočia a odrazila sa aj na umeleckom
vzdelávaní, ktoré jednostranne preferuje iba individuálnu expresiu. Na druhej
strane u Gombricha vidíme úsilie o demýtizáciu disciplíny: zdôrazňuje
význam znalectva a neustáleho hľadania funkcie, miesta, významu diela vo
vlastnom historickom kontexte. Historicita a datovanie diela ostáva pre
Gombricha kľúčovým, aj keď deklaruje potrebu sylabus dejín umenia začínať
v súčasných a regionálnych problémoch a fenoménoch. Napokon, na
viacerých miestach zdôrazňuje dôležitosť prepojenia, synapsie, utvorenia
vzťahu medzi študentom a dielom, medzi autorom a iným autorom, medzi
autorom a jeho prostredím a napokon medzi autorom a jeho objednávateľom.
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