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Predhovor 

 

Vážení čitatelia, ctené dámy a páni! 

 

Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku Studia scientifica Facultatis paedagogicae Univeritas catholica 

vychádza už 17. rok a reaguje na aktuálne vedecko-pedagogické témy, ktoré 

ponúkajú a spracúvajú nielen pedagógovia domácich katedier, ale aj hostia 

z iných univerzít. Predložená publikácia je osobitá, nakoľko je monotematicky 

sústredená na oblasť umenia: predkladá aktuálne témy z oblasti hudobného 

a výtvarného umenia a ich implementáciu do pedagogického procesu 

v akademickom priestore.  

Koncepčne je publikácia zameraná na štyri oblasti, pričom prvé dve sa 

zaoberajú tvorivými prístupmi v umeleckom vzdelávaní s akcentom na 

výtvarné a hudobné umenie.  

Príspevky s výtvarným zameraním sa venujú otázke integrity 

a perspektívy výtvarnej edukácie, sledujú tvorivosť ako predpoklad rozvíjania 

výtvarného nadania a ponúkajú špecifický pohľad na krajinu vo fotografickom 

zázname v kontexte jej transformáciu v maľbe. Ďalšie vstupy približujú 

rodinné programy v Slovenskej národnej galérii, využitie špecifickej 

stavebnice vo výtvarnej praxi a didaktickú výstavu s názvom Variabilita, 

interdisciplinarita, interaktivita.  

Majoritné články hudobného charakteru zasahujú viaceré aspekty 

hudobného diania: dozvieme sa o  elementárnej hudobnej tvorbe,  o hudobnom 

projekte približujúcom hudobno-tvorivé dielne pre najmenších aj o hudobných 

činnostiach v logopedickej prevencii detí, žiakov, spevákov; príspevok 

amerického pedagóga sa venuje otázke objasnenia základných princípov 

organovej improvizácie; didaktický priestor zasahujú články zamerané na 

vyučovanie hudobných foriem a liturgickej hry na vysokých školách, na 

didaktické aspekty v klavírnej sonáte ruskej skladateľky Galiny Ustvolskej a na 

inovatívne metodicko-organizačné prostriedky výučby rockových formácií; 

do oblasti cirkevnej hudby preniká zaujímavá reflexia, ktorá vykresľuje 

tragický status duchovnej hudby a jej vyučovania v Čechách, pričom jej autor 

predstavuje konkrétny pedagogický počin zameraný na pokus o nápravu 

a riešenie tejto neutešenej situácie.  

Tretí tematický okruh sa sústreďuje na regionálnu výchovu a ľudovú 

kultúru v súčasnom vzdelávaní. Táto časť publikácie priblíži interesantný 

vyšívaný folk art na ulici, výtvarné motívy na výzdobe oravskej ľudovej 
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architektúry a predstaví školu remesiel ÚĽUV. Oblasť hudobného folklóru 

ponúka informácie o uplatnení poznatkov tradičného hudobného folklóru 

Horného Zemplína v edukačnom procese aj o tvorbe mladého skladateľa 

a upravovateľa ľudových piesní Kamila Adamčíka. Poslednú oblasť 

predloženého čísla predstavujú jubileá v hudobnom a výtvarnom umení. 

Prostredníctvom príspevkov sa zoznámime s českým klaviristom a pedagógom 

prof. Janom Marcolom, so slovenskou hlasovou pedagogičkou doc. Otíliou 

Hagarovou a s českou historičkou umenia prof. Ľudmilou Peterajovou. 

Dozvieme sa tiež o umeleckých presahoch detských časopisov, ktoré na 

Slovensku vychádzajú úctyhodných 100 rokov.  

Veríme, že v uvedenej bohatej ponuke každý z Vás nájde množstvo 

podnetných a zaujímavých myšlienok, ktoré Vás posunú ďalej vo Vašom 

profesijnom zameraní a stanú sa inšpiratívnymi zdrojmi vo Vašej ďalšej práci!  

 

 

                                                          doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 
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Preface 

 

Dear readers, ladies and gentlemen! 

 
Scientific journal of the Faculty of Education of the Catholic University 

of Ružomberok “Studia Scientifica Fakultatis Paedagogicae Universitatis 

Catholica Rosenbergensis” has been in existence for the past 17 years and 

responds to the current scientific and pedagogical themes offered and processed 

not only by pedagogues of home departments, but also by other universities. 

The presented publication is unique because it is monothematically focused on 

the field of art: it presents current topics in the field of musical and visual arts 

and their implementation in the pedagogical process in the academic space. 

Conceptually, the publication focuses on four areas, with the first two 

dealing with creative approaches to artistic education with an emphasis on art 

and music.  

Creative contributions address the integrity and perspectives of artistic 

education, pursue creativity as a prerequisite for developing artistic talent, and 

offer a specific view of the landscape in the photographic record in the context 

of its transformation in painting. Other inputs accompany the family programs 

in the Slovak National Gallery, the use of a specific kit in art practice and 

a didactical exhibition called “Variability, Interdisciplinarity, Interactivity”. 

The majority of the articles of the musical character interfere with several 

aspects of musical performance: we learn about elementary musical creation, 

about a musical project approaching musical-creative workshops for the 

youngest and about musical activities in logopaedic prevention of children, 

pupils, singers; the contribution of the American pedagogue addresses the issue 

of clarifying the basic principles of organ improvisation; the didactic space is 

covered by the articles focused on the teaching of musical forms and liturgical 

games at universities, on the didactic aspects of the pianist sonata of the Russian 

composer Galina Ustvolska and on the innovative methodological and 

organizational means of teaching rock formations; an interesting reflection that 

shows the tragic status of spiritual music and its teachings in the Czech 

Republic is reflected in the area of church music. The author presents a concrete 

pedagogical act aimed at attempting to remedy and solve this unfortunate 

situation.  

The third thematic circuit focuses on regional education and folk culture 

in contemporary education. This part of the publication will bring interesting 

embroidered folk art on the street, art motifs for the decoration of the Orava 

folk architecture and will present the craft school of the ÚĽUV. The area of 

musical folklore offers information about the use of the knowledge of Horný 
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Zemplín traditional folk music in the educational process as well as about the 

creation of the young composer and folk songwriter Kamila Adamčík.  

The last area of the presented issue is jubilees in the musical and visual 

arts. Through the contributions we will get acquainted with the Czech pianist 

and pedagogue prof. Jan Marcol, Slovak vocal pedagogue doc. Otília Hagarová 

and Czech art historian prof. Ľudmila Peterajová. We will also learn about 

artistic effects of children's magazines, which have been celebrating 100 years 

in Slovakia. 

We believe that in this rich offer, each of you will find a number of 

exciting and interesting ideas that will move you further in your professional 

focus and become inspirational resources in your next work! 

 

 

                                                         doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.   

             



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

11 

Integrita a perspektíva výtvarnej edukácie 

Integrity and Perspectives of Artistic Education 

Jaroslav Uhel 

Abstract 
The paper focuses on integrity and perspectives of artistic education 

with an emphasis on the formation of a system of values and attitudes 

in art which are naturally integrated into the principles of artistic 

education, currently taking into account the current possibilities of 

union didactics. Integrity considered as the core of human nature 

emphasized by the natural projection of the content of art - personal 

self-realization, personal development as strategic importance for 

society as a whole. 

Key words: Integrity of artistic education, art education, union didactics, 

intentional fallacy, system of values. 

 

„Tým najdôležitejším presvedčovacím prostriedkom,  

ktorý v celom arzenáli máte, je vaša integrita.“ 

Zig Ziglar, americký spisovateľ 

Úvod 

Namiesto prológu 

 

Výtvarné umenie je najstarším nositeľom hodnôt rôzneho druhu a od 

začiatku svojej existencie akceleruje univerzálne ľudské poznanie. Pri 

akceptovaní všeobecnej integrácie sveta, ktorá je stále výraznejšia z dôvodu 

silnejúcej globalizácie, je odmietanie hermetickej, spoločenskej, morálnej, 

estetickej, kognitívnej, didaktickej a komunikačnej funkcie umenia najlepšou 

cestou ku strate osobnosti. O umení môžeme hovoriť iba v tom prípade, ak 

sprostredkovávame obsah prostredníctvom novej, pôvodnej originálnej formy. 

Zároveň neexistujú univerzálne pravidlá platné pre všetkých tvorivých jedincov 

v podstate bez ich diverzifikácie. Sú to špecifické činnosti s odrazom 

rôznorodosti ľudí. Je v tejto situácii integrácia, je problematika integrity 

výtvarnej edukácie nezvratným procesom? 

Bolo by nezodpovedné podceňovať význam výtvarnej edukácie, jej 

dôležitosť v systéme výchovy aj mieru jej aplikácie nadobudnutých poznatkov, 

skúseností aj uplatniteľnosti v živote človeka. Ocitli sme sa v situácii, ktorej 

charakteristickým znakom je horúčkovité hľadanie nových metód, spôsobov, či 

postupov pre výtvarné vzdelávanie. Čistou podobou základu výtvarnej výchovy 

je výtvarné umenie a tvorivé činnosti vyplývajúce z tohto umenia. Výtvarné 

umenie neustále motivuje, podnecuje aj inšpiruje procesy uskutočnené vo 

výtvarnej edukácii, pričom klasická výtvarná výchova sa viac – menej uberá 

smerom k vizuálnej výchove, s ktorou v mnohých rovinách splýva. Dôležitosť 
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vizuálnej výchovy vo výtvarnej edukácii možno preferovať na základe 

vizuálnych poznatkov, zručností a vizuálnej orientácie, ale je to aj jazyk 

vizuálnych médií, techniky a procesy vizuálnych médií a pod.. Aj keď výtvarná 

výchova má svoju bohatú tradíciu, postupne stráca svoju informačnú hodnotu, 

ale aj pozíciu v systéme školského vzdelávania medzi jednotlivými predmetmi, 

dokonca aj medzi tzv. výchovnými predmetmi. Výchova umením, výchova 

vizuálna, estetická, etická, výchova mediálna ale aj environmentálna výchova. 

Môže byť problém v tom, že výtvarná výchova je tolerantná k trendom, ktoré 

vedú k integrácii výtvarnej výchovy do širších koncepcií? Alebo je to iba 

urputná snaha prostredníctvom širších koncepcií zachrániť si svoju 

svojbytnosť? Ak si napríklad estetická výchova položila za cieľ vypestovať 

schopnosť správne vnímať, chápať, citove prežívať a  hodnotiť krásu 

v umeleckých dielach, čo je cieľom vizuálnej výchovy? Akými prostriedkami 

napĺňa svoje ciele v súvislosti s integritou výtvarnej edukácie? Pri koncepcii 

výtvarnej edukácie nie je zásadnou vecou integrácie len prepojenie medzi 

umeniami, ale podstata, ktorú treba naplniť je v aktívnej výtvarnej edukácii, čo 

je v prevažnej miere rozšírenie vzdelávacích aktivít napríklad o nove umelecké 

druhy. Koncepcia je dôležitým vkladom do súčasnej problematiky predmetu, či 

už prostredníctvom kategorizácie výtvarných metód alebo spôsobom 

didaktickej práce s formálnymi procesmi. 

Integrita má viac významov: celistvosť, súdržnosť, neporušenosť, ale 

poznáme územnú integritu, morálnu, vedeckú, matematickú, profesnú, 

referenčnú integritu a podobne. Jej význam je v pôvodnosti, pravosti, 

skutočnosti, je v tom, že je verný svojmu vlastnému zmýšľaniu, hodnotám aj 

charakteru. V umení pri reálnej integrácii ide o vzájomné využívanie 

umeleckých prostriedkov. V podstate je to predstava o prepájaní umeleckých 

prostriedkov a možností rôznych umeleckých druhov. Integračná funkcia 

umenia je v činnostiach, ktoré pomáhajú integrovať určitú sociálnu skupinu 

potvrdzovaním jej identity, alebo sústreďovaním pozornosti jej príslušníkov na 

určité významy.  

Hľadanie odpovedí na otázku do akej miery je nevyhnutné ľudské 

činnosti integrovať, kto určuje a má určiť hranice integrácie výtvarnej edukácie 

a akými metódami tieto zadefinovať, sa stáva čoraz naliehavejším. Pričom 

integráciu nepociťujeme v tomto prípade ako potrebu iného, osobitného či 

špeciálneho prístupu výtvarného pedagóga k žiakom. Rozlíšenie či 

rozlišovanie, intencionalita alebo integrácia je urobenie odlišným, odlíšenie. 

Nedotknuteľne a celistvo. Integrita je ponímaná ako jadro ľudskej prirodzenosti 

zdôrazňované prirodzeným premietaním obsahu umenia – osobná 

sebarealizácia, osobný rozvoj ako strategický význam aj pre spoločnosť ako 

celok. Teda platí, že integrácia so stratégiou organizácie výtvarnej edukácie 

vytvára podporu záujmov spoločnosti. A to za predpokladu zosúladenia 

integrity so strategickými cieľmi výtvarnej edukácie. Čo v podstate znamená 

zabezpečenie správneho nasmerovania vzdelávacích programov a didaktických 

postupov, ako aj návod na konanie podporujúce stratégiu vzdelávania 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Azemn%C3%AD_integrita&action=edit&redlink=1
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v umeleckom školstve. Napríklad Miloš Štofko nestavia na výsledku výučby 

umenia, ale kladie dôraz na procesy prebiehajúce v rámci vyučovania a nie na 

výsledky práce, na systematické vyučovanie výtvarného umenia, z ktorého by 

mali vzniknúť vedomosti a zručnosti plynúce z nového pohľadu na výtvarné 

umenie. Hranice medzi týmito vrstvami sú zreteľné. 

Našim zámerom nie je v rámci tohto príspevku smerovať k štýlovej 

integrácii, pričom sa chceme vyvarovať intentional fallacy falošnej predstave 

o zámere. Preto sa nezameriavame ani na vytváranie mostov, či vysvetľovanie 

vzťahov medzi psychológiou, výtvarnou pedagogikou a výtvarným umením. 

Zameriavame sa na problematiku integrity a perspektívy výtvarnej edukácie, 

načrtávame význam výtvarnej edukácie s aplikáciou na umelecké činnosti 

a metódy tvorivej práce, bez vytvárania modelov pre vyučovanie výtvarnej 

výchovy na školách. Pridŕžame sa tvorivých činnosti, ktoré boli overené 

v umeleckej praxi s možnosťou ich aplikácie vo výtvarnej edukácii 

zodpovedajúc požiadavkám aktuálneho vzdelávacieho programu. Popisujeme 

tiež niektoré didaktické výtvarné prístupy, ktoré čerpajú z umeleckých smerov, 

a ktoré stavajú na výtvarnom experimente a zážitku. Dôraz kladieme na 

formovanie systému hodnôt a postojov v umení, ktoré sú prirodzene 

integrované do princípov výtvarnej edukácie v súčasnosti s prihliadnutím na 

aktuálne možnosti odborovej didaktiky. 

Edukácia 

Hranice vzťahu medzi umeleckou tvorbou a výtvarnou edukáciou 

nemožno presne určiť, pretože tento vzťah je výsledkom dlhodobého 

vzájomného dozrievania, je vlastne samostatnou fázou, nie je aktivitou, ktorá 

si vyžaduje prísnu vedeckú gramotnosť, pričom predpokladá niektoré zručnosti 

a nastoľuje určité pravidlá. Je to vzťah medzi merateľným a nemerateľným. 

V zásade ide vždy o zbieranie poznatkov, nadobúdanie skúseností, ktoré môže 

prebiehať buď dlhodobo, alebo ak ide o špeciálne skúsenosti umeleckej tvorby 

pre konkrétne situácie v procesoch výtvarnej edukácie. Pričom spätná korekcia 

sa môže uskutočniť hneď, ale aj po dlhšom čase. Tento vzťah je tvorivý 

a súčasne adaptačný proces, v ktorom sa vytvárajú prvky integrity. Vzťah 

umeleckej tvorby a výtvarnej edukácie sa podriaďuje otázkam, ktoré im kladie 

konkrétna životná situácia. Potrebujú v sebe aktivizovať a hľadať vlastnú 

odpoveď, ktorá prebudí záujem a súčasne potrebu istej nestrannosti, pre 

konkrétny spôsob riešenia. To predpokladá akceptáciu vlastnej dialektiky, ktorá 

spája vzájomné sily, bez ohľadu na to, či navzájom súperia alebo si protirečia. 

Potvrdením účinnosti tohto vzťahu je výsledok uznaný spoločenstvom za 

hodnotu. V tejto súvislosti sa natíska otázka potreby a účinnosti popularizácie 

a socializácie výtvarného umenia na školách... 

Tento vzťah môže ovplyvniť predovšetkým výtvarný pedagóg. Jeho 

dôležitou činnosťou je schopnosť plánovať, aby sa vyhol náhodám 

v edukačnom procese, ktorý uskutočňuje na základe stanovených 
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kurikulárnych dokumentov. Je preto nevyhnutné, aby na vzťah medzi 

umeleckou tvorbou a výtvarnou edukáciou učiteľ reagoval, aby efektívne tento 

vzťah rozvíjal, podporoval, zhodnocoval a formoval. Práca výtvarného 

pedagóga je náročnou z viacerých pohľadov. Nie je to iba nutnosť reagovať na 

aktuálnu situáciu v svete výtvarného umenia, ale mať aj prehľad o zmenách, 

trendoch, experimentoch a inováciách vo výtvarnej edukácii, zvládnuť 

obrazové informácie a vnímanie výtvarného umenia ako takého. Schopnosť 

využívať netradičné postupy a neustále sa učiť nájsť správnu mieru na 

vyjadrenie toho, čo výtvarne formuluje. Sú to činnosti, ktoré sprevádzajú 

učiteľa v jeho každodennej činnosti. V edukačných procesoch učiteľ nesmie 

pripustiť také situácie, aby učebné činnosti boli nesystematické 

a nepremyslené. Bez spätnej väzby a akéhokoľvek vzdelávacieho efektu. Je 

nepopierateľným faktom, že okrem štruktúr profesionálnych kompetencií, 

ktoré sa uplatňujú aj pre výtvarného pedagóga sú podľa Daniely Valachovej 

dôležité dve ďalšie premisy, poznať žiakov a poznať seba. Práca výtvarného 

pedagóga predpokladá hlboko osobný a intímny dialóg s dielom 

a zaznamenávanie prostriedkov výtvarného jazyka. Či už priamo pred 

exponátmi, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch, výstavách, a ďalších 

výtvarných aktivitách. Učiteľ je neustále konfrontovaný s aktuálnym 

umeleckým dianím aj prostredníctvom kníh a internetu. Postačí mu pri tom 

axiologický aspekt, alebo je potrebná znalosť hodnôt vizuálnej kultúry? Ďalšou 

otázkou v tejto súvislosti je, či učiteľ - výtvarný pedagóg má byť iba 

popularizátorom, sprostredkovateľom výtvarného umenia svojim žiakom – 

študentom, aby napokon „edukačne“ dospel k výtvarnému umeniu súčasnosti? 

O to viac je to dôležitejšie, ak vnímame učiteľa ako jeden zo základných 

činiteľov edukačných procesov, ako profesionála, kvalifikovaného 

pedagogického pracovník, ktorého považujeme za hlavný subjekt 

vzdelávania... (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

Možnosti a východiská 

Namiesto záveru 

V súčasnosti sa formy integrity a perspektívy výtvarnej edukácie na 

mnohých školách neviažu príliš k aspektom, ktoré by rozvíjali hodnoty 

a postoje etických a morálnych hodnôt. Aj preto aktuálnosť problematiky 

integrity a perspektív výtvarnej edukácie s dôrazom na formovanie systému 

hodnôt a postojov v umení súvisí so súčasnými globálnymi problémami, 

v súvislosti s ktorými vo zvýšenej miere ide o potrebu ľudskej spolupatričnosti, 

dorozumenia, partnerstva a solidarity. Snahou bude a je nevyhnutná potreba 

vedieť zaobchádzať s formujúcim sa systémom hodnôt a postojov v umení 

rôzneho charakteru, s objavovaním sa rozmanitých edukačných foriem 

a s potrebami „nepretržitých reforiem“ v oblasti výtvarnej edukácie. 

Uvedomujeme si, že je zrejmé, aby v súčasných podmienkach dostala priestor 

potreba revidovať niektoré zastarané, neadekvátne či nereálne prístupy 
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k problematike perspektívy výtvarnej edukácie u nás. Inými slovami, je nutné 

prekonať minulosť a reagovať na etickú a estetickú pluralizáciu súčasnej 

spoločnosti. Bude veľmi dôležité vyvarovať sa intentional fallacy falošnej 

predstave o zámere, ktorý chceme dosiahnuť. Avšak podstatná otázka 

skrývajúca sa v akýchkoľvek siahodlhých komentároch, či konferenciách 

a odborných diskusiách znie: Ako a akými prostriedkami?  

V tejto súvislosti sa stáva napospol aktuálnou potreba hľadanie nového 

rámca formovania systému hodnôt a postojov v umení, tak aby boli prirodzene 

integrované do princípov výtvarnej edukácie v súčasnosti s prihliadnutím na 

aktuálne možnosti odborovej didaktiky. Verejná sféra sa rozširuje a s ňou aj 

spoločnosť a jej potreba spolupráce a súčinnosti, pretože častokrát máva veľmi 

odlišné záujmy a potreby, či predstavy o umení. Vytráca sa akákoľvek úvaha 

o tom, či a aký má umenie význam v živote človeka. Preto je dôležité 

vytvorenie takého rámca, ktorý paralelne prebieha so vzájomne súvisiacimi 

procesmi, ktoré sa odohrávajú v súčasnej spoločnosti. Úlohou výtvarných 

pedagógov, aj aktívnych umelcov je počúvať a reagovať na tie potreby 

a požiadavky, ktoré sú relevantné pre prax formovania systému hodnôt 

a postojov v umení. Zamerať sa na súvislosť miery poznania týchto potrieb, 

vrátane úrovne vlastných schopností, spôsobu kauzálneho uvažovania 

výtvarného pedagóga ako aj výkonu žiaka. Cieľom nemá byť len ukázať možný 

spôsob riešenia ale neustále kladenie si otázok a hľadania odpovedí.  
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Tvorivosť ako predpoklad rozvíjania 

výtvarného nadania 

Creativity as an Assumption  

of Artistic Talent Development 

Daniela Valachová 

Abstract  
The article presents a paradigm of creativity in a dynamic context of 

artistic gifts and talent. We do not make final judgments, but we are 

debating. 

Key words: Creativity. Artistic Gifts. Talent. Educational Reality. 

Úvod 

Dôvodov k riešeniu problematiky je niekoľko. Problematika riešenia 

tvorivosti je pomerne pertraktovaná v rôznych výskumoch aj v edukačnej 

praxi. Napriek tomu sa pri rozhovoroch s učiteľmi a v praxi dozvedáme 

rôznorodé informácie o tom čo je tvorivosť a nie vždy je jej vnímanie 

a aplikácia vhodná a taká, akú by sme očakávali. Problematika nadania 

a talentu sa rieši skôr v iných oblastiach ako výtvarné nadanie a talent, preto 

sa náš záujem obrátil aj na výtvarné nadanie. Vo výtvarnom prejave nevieme 

presne čo je to nadanie a talent, skôr to tušíme. A taktiež bol dôvodom 

k riešeniu problematiky výskumný projekt Vega. 

Teoretická paradigma tvorivosti 

Pojem tvorivosť sa v prirodzenom jazyku spája predovšetkým 

s činnosťami, ktorých cieľom je transformácia a v tejto súvislosti sa používa 

na označenie kvality subjektu ktorý transformáciu vykonáva (tvorivý 

jednotlivec), na označenie procesu, v ktorom sa transformácia uskutočňuje 

(tvorivá práca, činnosť), alebo na označenie výsledku transformácie (tvorivý 

produkt). Mohli by sme zároveň konštatovať, že takéto pomenovanie je skôr 

príznačné pre pedagogické výskumy. V psychologickom výskume sa 

prevažne kladie dôraz na tvorivosť ako kvalitu človeku. V edukačnom 

procese  sa dôraz kladený na rozvoj tejto kvality. Je pritom všeobecne 

prijímané, že všetky tri aspekty tvorivosti, teda tvorivý jedinec, tvorivá 

činnosť a tvorivý produkt je vhodné brať do úvahy. Teda ak psychológia 

pozerá na tvorivosť ako na jednu zo schopností človeka, ktorou sú vybavený 

všetci ľudia vo väčšej či menšej miere, možno v nejasnej miere, potom 

edukácia má za úlohu tieto schopnosti nachádzať, odkrývať a rozvíjať 

Škála teoretických prístupov k tvorivosti je rôznorodá a pomerne 

rozvetvená. 
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Ak by sme uvádzali rôzne definície a paradigmy chápania tvorivosti 

u rôznych autorov, pravdepodobne by sme mohli definovať dva základné 

atribúty, ktoré majú spoločné. Sú to novosť a hodnota. Novosť je to čo 

odlišuje tvorivosť od iných fenoménov a hodnota vypovedá o významnosti. 

Práve uvedené dva pojmy sú tou pravou esenciou tvorivosti. 

Zaujímavú definíciu tvorivosti a tvorivých ľudí uvádza Sterngerg 

(2006). Tvoriví ľudia sú tí, ktorí sú ochotní a schopní lacno kúpiť a draho 

predať. Podľa tejto definícii tvorivosť vyžaduje šesť odlišných, ale vzájomne 

podmienených zdrojov: intelektové schopnosti, vedomosti, štýl myslenia, 

osobnosť, motivácia a prostredie. Uvedené zdroje by mali byť v rovnováhe. 

Výtvarné nadanie a talent 

Nadanie a talent sú výrazy a termíny úzko spojené s umelecko-

výchovnými odbormi. Vieme však povedať čo charakterizuje umelecké 

nadanie? V súčasnosti môžeme nájsť rôzne definície pojmu nadanie. Od 

vrodených predpokladov, nadpriemerných schopností až k tvorivosti a hlboký 

záujem. 

V literatúre môžeme nájsť oba termíny, talent a nadanie používane 

rôzne. Napr. talent ako aktualizované nadanie (Musil, 1982), nadanie ako 

potenciál pre intelektuálnu a talent pre mimo intelektuálnu činnosť (Wiliams 

podľa Hvozdíka 1978). 

Dočkal tieto dva pojmy uvádza ako synonymá, teda používa ich ako 

rovnocenné. 

Laznibatová chápe nadanie z viacerých aspektov, (Laznibathová, 

2001, s. 57). 

Aj nadanie aj talent majú podľa E. Winnerovej (1996) spoločný 

triadický model: 

 Nadaní jedinci sú predčasne zrelí 

 Potrebujú minimálnu pomoc 

 Chcú vyniknúť v oblasti, v ktorej sú nadaní 

Keďže aj v súčasnosti sú kritériá na odlíšenie termínu nadanie a talent 

stále vágne, v našom projekte budeme tieto termíny používať ako synonymá. 

Podobne ako celý rad autorov, ako V. Dočkal, L. Hříbková, F. J. Mönks, A. J. 

Tannenbaum a pod. 

Prístupy k štúdiu nadania 

Od 20. storočia sú preferované tri základné teoretické prístupy 

k nadaniu: 

 Kognitívny prístup. Má v psychológiu najdlhšiu tradíciu. Pôvodným 

záujmom autorom tohto smeru bolo skúmanie kognitívnych 

predpokladov detí a zisťovanie individuálnych rozdielov medzi deťmi. 

Výskumy boli zamerané na testovanie kognitívnych predpokladov, 

zameraných predovšetkým na výšku IQ. 
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 Osobnostne vývojový prístup. Zástancovia tohto prístupu chápu nadanie 

ako súhru viacerých osobnostných charakteristík. Tento model má veľa 

zástancov a ich myšlienky ovplyvňujú školskú politiku vo viacerých 

krajinách. 

 Sociálno kultúrny prístup. Tento prístup spája v seba psychologické 

a pedagogické tendencie skúmaného problému. Ich uplatnenie je 

predovšetkým v pedagogickej praxi, kde je žiaduce riešiť nielen nadanie 

jednotlivca, ale aj súvisiace oblasti a problémy. 

V súvislosti s umeleckým nadaním nám najviac vyhovuje sociálno-

kultúrny prístup k štúdiu nadania. Najvýznamnejšími autormi, ktorí sa 

zaslúžili rozvoju tohto prístupu sú H. Gardner svojou teórií rozmanitých 

inteligencií, ďalej A. J. Tannenbauma, M. Csikszentmihalyi a R. E. Robinson. 

Koncepcia M. Csikszentmihalyiho a R. E. Robinsona pri definovaní 

konceptu nadania vychádzajú z dvoch základných atribútov: 

 talent nepovažujú za osobnostný rys alebo za vlastnosť osobnosti, ale 

výsledok vzájomného vzťahu medzi kultúrne determinovanými 

možnosťami pre činnosť alebo jednanie, alebo spôsobilosť jedinca 

k tomuto jednaniu alebo činnosti, 

 talent nepovažujú za stabilný rys, pretože individuálne spôsobilosti 

k jednaniu sa menia v priebehu života a súčasne sa menia kultúrne 

podmienky, ktoré umožňujú podávanie výkonu. 

 

Z uvedeného následne vyplýva otázka, je nadanie stále? Na uvedenú 

otázku nie je jednoduchá odpoveď. Ak hovoríme o genotypickom nadaní, je 

stále a v priebehu života sa nemení. Ak skúmame nadanie fenotypické, to 

ktoré sa rozvíja a jeho prejavy môžeme pozorovať a ovplyvňovať a teda aj 

meniť.  

Deti, ktoré sa prejavujú ako nadané v detstve, majú veľkú šancu takými aj 

zostať. Aby sme tú šancu zvýšili, musíme sa im primerane venovať. Nie je 

pravda, že nadanie nepotrebuje žiadnu starostlivosť, že sa presadí samé. Musí 

sa presadiť vlastnou aktivitou, ale k tomu aby sa presadilo, potrebuje 

podmienky, ktoré si v detstve nevie vytvoriť samé. A neskôr, keď si 

podmienky vie človek vytvoriť, môže byť neskoro, pretože práve detstvo je 

vek, ktorý je pre rozvíjanie talentu najdôležitejší. Pretože aj talenty, ktoré sa 

rozvinú v neskoršom veku, v dospelosti, čerpajú zo základov, ktoré im 

poskytlo detstvo (Dočkal, 2005). 

Druhy nadania 

Z rôznych druhov štruktúr, ktoré sa venujú jednotlivým druhom 

nadania sa prikláňame k štruktúre V. Dočkala (2005), kde nadanie delí 

nasledovne, uvádzame len základnú štruktúru: 

 pohybové, 
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o športové 

o tanečné 

 umelecké, 

o hudobné 

o výtvarné 

o literárno-dramatické 

 intelektové, 

o jazykové 

o matematické 

o vedecké 

o technické 

 praktické, 

o manuálne 

o sociálne 

V uvedenej štruktúre neuvádzame podrobnosti a vzájomné súvislosti. 

Ako sám autor uvádza, schéma takmer nikdy nebude úplná, pretože rôzne typy 

činnosti sa môžu prelínať. Taktiež treba pripomenúť, že rôzne druhy talentov 

sa môžu prelínať a navzájom dopĺňať. Aj sám autor priznáva, že v schéme 

chýba nadanie tvorivé, avšak dodáva, že týka všetkých druhov (Dočkal, 2005). 

Našim záujmom je výtvarné nadanie, ktoré patrí medzi umelecké nadanie. 

Štruktúra detského umeleckého talentu 

Všeobecná charakteristika 

Umelecké nadanie môžeme charakterizovať ako funkčnú štruktúru 

osobnosti regulujúcu vykonávanie umeleckých činností. Utvárajú ju tie 

komponenty predpokladovej a aktivačnej zložky nadania, ktoré sú relevantné 

umeleckej činnosti. Pojem umelecké nadanie zahŕňa viacero druhov 

umeleckých talentov a jeho zisťovanie predpokladá stanovenie toho - ktorého 

druhu. Najvhodnejším spôsobom ako možno postihnúť štruktúru nadania ako 

regulátor činnosti je štúdium nadaných jedincov, resp. jedincov, ktorí 

podávajú v sledovanej činnosti mimoriadne úspešné výkony. Našim záujmom 

sú predovšetkým deti v predškolskom a školskom veku, kde ide o štruktúru 

detského umeleckého talentu, ktorý sa môže líšiť od štruktúry umeleckého 

nadania dospelých. 

 

Predpokladová zložka 

Inteligencia 

Podľa Dočkala je všeobecná inteligencia predpokladom pre umelecký 

talentu. Hovorí že žiadnu umeleckú činnosť nemožno úspešne vykonávať pre 

nedostatočnej úrovni intelektových schopností. Jednoznačné stanovenie druhu 

nadania v detskom veku je obtiažne. Adekvátne rozvinuté intelektové 

schopnosti umožňujú rozvíjanie umeleckého talentu. 
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Všeobecné umelecké schopnosti 

Termín umelecké schopnosti sa používa najčastejšie pre strešný názov 

pre vzájomne nezávislé hudobné, výtvarné, literárno-dramatické a ďalšie 

špeciálne schopnosti. 

 schopnosť umeleckého hodnotenia je schopnosť vytvoriť si špeciálny 

emocionálno-hodnotiaci vzťah k objektom umeleckého stvárnenia, 

alebo umeleckým dielam. Vytvorený hodnotiaci vzťah sa stáva 

vnútorným obsahom umeleckého diela alebo jeho prevedenia. 

 schopnosť umeleckého vyjadrovania je schopnosť adekvátnou 

formou vyjadriť alebo stvárniť vnútorný obsah diela, materializovať 

svoje myšlienkovo-emocionálne bohatstvo formou umeleckého 

artefaktu a odovzdať ho prijímateľovi. 

Obe tieto schopnosti sa spoločne uplatňujú v práci umelca a odlišuj sa od 

iných druhov činností. Ak o niekom povieme že je umelecky nadaný, musí 

disponovať oboma schopnosťami. 

Naučené postupy môžu tlmiť slobodné vyjadrovanie detí, preto jednostranné 

rozvíjanie umeleckej techniky nemá na rozvoj umeleckého nadania vplyv 

a môže byť jeho brzdou.  

Zmysel pre rytmus. Týka len hudobného nadania 

 

Aktivačná zložka 

Aktivita a nešpecifická motivácia činnosti 

úlohou aktivačnej zložky talentu je dodať energiu potrebnú pre vykonávanie 

činnosti. Výsledky výskumov potvrdzujú význam širokého spektra aktívnych 

záujmov a všestrannej aktivity dieťaťa ako nešpecifického faktoru v štruktúre 

nadania. V motivačnej štruktúre umeleckého nadania prevláda vnútorná 

motivácia nad motiváciou sociálnou.  

Umelecké zameranie osobnosti 

umelecké zameranie osobnosti je celostnou vlastnosťou, čo zodpovedá 

celostnému charakteru umenia. Veľký význam sa pripisuje emocionalite – 

vzťah, ktorý si umelec vytvára ku svetu je predovšetkým emocionálny. Je to 

aj vzťah hodnotiaci. má predovšetkým smerovú funkciu, vedie jedinca 

k uprednostňovaniu istého druhu hodnôt a činností a k vytváraniu 

konkrétnych umeleckých záujmov. Na zachytenie umeleckého zamerania 

osobnosti nemá psychológia k dispozícii žiadne metódy.  

Záujmy 

Špeciálnymi charakteristikami aktivačnej zložky nadania sú konkrétne 

záujmy, ktoré plnia smerovú, zameriavaciu funkciu. Len v spojitosti 

s aktivitou a vôľovým úsilím sa menia na tzv. aktívne záujmy, ktoré majú 

veľmi blízko k špecifickým výkonovým potrebám. Dôležitým ukazovateľom 

vo vzťahu k nadaniu je stabilita záujmov. Iba stabilný záujem vedie 

k dlhodobejším úspechom v tej ktorej činnosti.   
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Dynamika predpokladovej a aktivačnej zložky 

Rozvoj fyzických i psychických predpokladov nadania je možný len 

v činnosti. Tú umožňujú aktivačné charakteristiky, ktoré sa tak stávajú 

dôležitými predpokladmi vývinu talentu i úspešného vykonávania činnosti. 

Naopak, jednotlivé komponenty predpokladovej zložky môžu zohrávať pri 

rozvíjaní nadania tiež významnú aktivačnú funkciu. Výsledky výskumov 

realizovaných Dočkalom dokumentujú tézy o vzájomnej kauzalite motivácie 

a schopností v priebehu vývinu. Táto kauzalita je podmienená účasťou oboch 

zložiek nadania na vykonávaní činnosti. Potvrdil sa význam zisťovania oboch 

zložiek pri identifikácii nadania, to je poznanie úrovne schopností a motivácie. 

 

Asi najväčším problém sú kritériá, prostredníctvom ktorých by sme 

mohli konštatovať, že toto dieťa je alebo nie je umelecky nadané. 

Otázkam súvisiacim s kritériami sa venovalo už viacero autorov. R. Sternberg 

vymedzil päť všeobecných kritérií, ktoré je možné použiť aj ako kritériá na 

rozoznanie umeleckého nadania: 

 excelentnosť – chápaná ako potenciál a výkon jedinca, to znamená že 

konkrétny jedinec je v oblasti umeleckého zobrazovania vynikajúci 

oproti vrstovníkom, 

 vzácnosť – vyskytuje sa v súvislosti s predchádzajúcim. Okrem toho 

že jedinec vykazuje excelentnú úroveň výtvarného zobrazovania, 

zároveň je to aj vzácne, teda nevyskytuje sa to bežne v populácii, 

 produktivita – posudzuje sa ako výnimočnosť produkovať a vytvárať 

komplexnejšie diela, 

 demonštrovateľnosť – znamená že výnimočnosť musí byť 

preukázateľná, 

 hodnotnosť a užitočnosť – znamená že výnimočné diela sú aj užitočné 

a zmysluplné. 

 

Základná otázka, či existuje výtvarné nadanie je v texte zodpovedaná. 

Určite existuje. Na základe štúdia odbornej literatúry aj vlastných skúseností 

vieme povedať že existuje. Avšak v súčasnosti je problematika výtvarného 

nadania preskúmaná najmenej z ostatných oblastí a druhov nadania. Neviem 

presne odpovedať na to, prečo sa výtvarnému nadaniu nevenuje až taká 

pozornosť akú by si, podľa nás, zaslúžilo. Nemáme k dispozícii relevantné 

výskumy, ktoré by nám objasnili štruktúru, diagnostiku a možnosti rozvoja 

výtvarného nadania. Sú k dispozícii len všeobecné princípy, bez špecifického 

zamerania na výtvarné nadanie a to považujeme za nedostatočné. 

Hrdíme sa štruktúrou základných umeleckých škôl, ich množstvom, 

tradíciou, obsahom, ale samotné prijímanie detí na výtvarné odbory je len na 

základe záujmu a nie posudzovania úrovne výtvarného nadania. Vlastne 

pedagógovia ani nemajú na výber, okrem tradičných finančných dôvodov je 

to aj odborný dôvod, nemajú k dispozícii žiadne nástroje na posudzovanie, 
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je to skôr na úrovni subjektívnych názorov a dojmov. Na základe viacerých 

výskumov poznáme štruktúru hudobného, pohybového a niektorých ďalších 

druhov nadania. Avšak výtvarné nadanie je neprebádané, bez realizovaných 

relevantných výskumov. Takže vieme presne povedať že výtvarné nadanie 

určite existuje, ale nepoznáme presne jeho štruktúru, vlastnosti a možnosti 

diagnostiky a rozvíjania a to považujeme za problém a výzvu zároveň. 

Výsledky výskumnej sondy 

V súvislosti s riešením výskumného projektu ktorý je zameraný na 

skúmanie a identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže sme 

uskutočnili predvýskum, v rámci ktorého testujeme výskumné nástroje. 

V rámci príspevku budeme prezentovať jeden z výskumných nástrojov, 

dotazník pre učiteľov. V rámci cieleného dotazníkového šetrenia budú 

výsledky vyhodnocované prostredníctvom kódovania. Keďže v rámci 

výskumnej sondy ide o otestovanie výskumného nástroja, výsledky budeme 

vyhodnocovať prostredníctvom kvalitatívnej analýzy. 

Dotazník bol zameraný na skúmanie názorov a preferencií učiteľov 

k problematike výtvarného nadania a talentu. Bol štruktúrovaný celkom do 

ôsmich otázok, z ktorých prvé dve boli zamerané na identifikačné údaje 

(vzdelanie a počet rokov pedagogickej praxe), ďalšie dve sa dotýkali možnosti 

vzdelávania v skúmanej oblasti. Nasledovali štyri otázky, ktoré boli zamerané 

na skúmanie názorov a preferencií respondentov v oblasti výtvarného nadania 

a talentu. 

Dotazníkového predvýskumu sa zúčastnili učitelia materských škôl, 

primárneho vzdelávania, učitelia výtvarnej výchovy nižšieho sekundárneho 

vzdelávania a učitelia základných umeleckých škôl. 
 

Tab. 1: štruktúra respondentov z hľadiska pôsobnosti 

skupina MŠ Primárne 

vzdelávanie 

VV 

nižšie 

sek. 

vzdel. 

ZUŠ N 

 84 92 51 16 243 

MŠ – učitelia materských škôl, Primárne vzdelávanie – učitelia primárneho 

vzdelávania, VV nižšie sek. vzdel. – učitelia výtvarnej výchovy nižšieho 

sekundárneho vzdelávania, ZUŠ – učitelia základných umeleckých škôl. 

Z tabuľky 1 vyplýva, že celkový počet respondentov v predvýskume 

bol 243. Z toho bolo 84 učiteľov materských škôl, 92 učiteľov primárneho 

vzdelávania, 51 učiteľov výtvarnej výchovy na nižšom sekundárnom stupni 

vzdelávania a 16 učiteľov základných umeleckých škôl. Uvedenú skladbu 

považujeme za dostatočnú, nakoľko našim cieľom bolo otestovať výskumný 

nástroj z pohľadu jeho obsahového zamerania a štrukturácie otázok. 
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Tab. 2: štruktúra respondentov z hľadiska počtu  

rokov pedagogickej praxe 

skupina do 5 5-10 10-20 nad 20 N 

N 15 57 79 92 243 

% 6,17%  23,46% 32,51% 37,86% 100% 

 Do 5 – skupina učiteľov do 5 rokov pedagogickej praxe, 5-10 - skupina 

učiteľov ktorá mala 5 až 10 rokov pedagogickej praxe, 10-20 skupina 

učiteľov ktorá mala 10 až 20 rokov pedagogickej praxe, nad 20 - skupina 

učiteľov ktorá mala nad 20 rokov pedagogickej praxe. 

 

Z tabuľky 2. vyplýva, že zo skupiny respondentov je najpočetnejšia 

skupina (37,86%), ktorá mala nad 20 rokov pedagogickej praxe. To naznačuje, 

že išlo o učiteľov, ktorý mali bohaté pedagogické skúsenosti. Druhou 

najpočetnejšou skupinou (32,51%) bola skupina, ktorá mala 10 až 20 rokov 

pedagogickej praxe. Celkovo možno konštatovať, že skupina respondentov 

predstavuje učiteľov, ktorí majú bohaté pedagogické skúsenosti, čo by malo 

byť prospešné pre zameranie nášho výskumu. Avšak zároveň sú to učitelia vo 

vyššom veku a taktiež sme nesledovali prípadné prejavy burnout (vyhorenia) 

efektu, čo môže ovplyvniť výsledky. 

V rámci otázok na možnosti vzdelávania sme sa pýtali respondentov, 

kde sa mali možnosť stretnúť s novými poznatkami v oblasti výtvarnej 

edukácie. Na otázku väčšina respondentov neodpovedala, teda sa nedá 

vyhodnotiť. Pre nás to znemená, že respondenti otázku alebo nepovažovali za 

podstatnú, ale na ňu odpovedať nevedeli alebo nechceli. Pravdepodobne 

oblasť výtvarného nadania nepovažujú za novšiu oblasť v rámci výtvarnej 

edukácie. Taktiež to môže naznačovať, že sa respondenti v oblasti výtvarnej 

edukácie nestretávajú s novšími poznatkami, nevzdelávajú sa a preto na 

otázku neodpovedali. 

Aj druhá otázka sa týkala vzdelávania. Pýtali sme sa respondentov na 

prínos vzdelávania pre ich pedagogickú prax. Aj na túto otázku väčšina 

respondentov neodpovedala. Vyplýva z toho, že respondenti sa alebo 

nevzdelávajú, alebo nevidia žiaden prínos absolvovaného vzdelávanie pre 

svoj pedagogickú prax. 

Interpretácia výsledkov 

V nasledujúcom texte budeme interpretovať štyri otázky z dotazníka, 

ktoré boli formulované ako otvorené otázky, kde respondenti mohli voľne 

napísať svoj názor. 

Prvá otázka bola zameraná na to, či respondenti vedia čo je výtvarné 

nadanie. Na otázku odpovedali všetci respondenti. Obsahovo sa odpovede 

odlišovali z hľadiska pôsobenia respondentov. Učitelia materských škôl sa 

v odpovediach prikláňali k názoru, že výtvarné nadanie je spájané 
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s výnimočnými výkonmi detí, že sú to „pekné“ kresby a maľby a výnimočne 

sa vyskytol názor že to súvisí s galériou. V rámci primárneho vzdelávania sa 

odpovede veľmi nelíšili s predchádzajúcou skupinou. Odlišné boli názory 

učiteľov výtvarnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní 

a v základných umeleckých školách. Uvedené dve skupiny respondentov 

spájali výtvarné nadanie s umením, ale zároveň vyzdvihovali schopnosť 

žiakov vytvoriť niečo originálne. V uvedených dvoch skupinách 

respondentov sa nevyskytovali slovné spojenia ako „pekné a krásne“. 

Predpokladáme, že to súvisí s vzdelaním respondentov, ktoré v týchto dvoch 

skupinách bolo špecificky zamerané na výtvarné umenie v pedagogickom 

prostredí.  

V druhej otázke sme sa respondentov pýtali, či považujú výtvarné 

nadanie za dôležité. Na otázku odpovedali všetci respondenti. V odpovediach 

neboli veľké rozdiely, všetci respondenti sa vyjadrili, že považujú výtvarné 

nadanie za dôležité, v skupine učiteľov materských škôl a primárneho 

vzdelávania ešte doplnili, že je potrebné ho cielene rozvíjať. V ostatných 

dvoch skupinách sa takáto požiadavka neobjavila, pravdepodobne preto, lebo 

v ostatných dvoch skupinách boli učitelia výtvarnej výchovy, ktorí sa 

uvedeným zaoberajú neustále. 

Tretia otázka bola zameraná na to, ako naši respondenti chápu vzťah 

medzi výtvarným prejavom a nadaním a talentom všeobecne. Naším cieľom 

bolo zistiť, či podľa nich nadanie a talent súvisí len s výtvarným nadaním, 

alebo sú možné aj iné prejavy nadania a talentu. Vo všetkých štyroch 

skupinách respondentov sa vyskytli dva druhy odpovedí. Jedna skupina si 

myslí, že výtvarný prejav priamo súvisí s výtvarným nadaním a podľa nich 

iné prejavy nadania nie sú možné, len v spojitosti výtvarného prejavu. 

V druhej skupine boli názory, ktoré prezentovali, že existujú aj iné prejavy 

nadania a talentu ako v súvislosti s výtvarným prejavom.  

V rámci poslednej otázky sme sa vytypovali tri kategórie, ktoré 

priamo súvisia s výtvarným talentom a nadaním – čas, priestor a spätná väzba 

a pýtali sme sa respondentov ako tieto kategórie súvisia s výtvarným talentom 

a nadaním. V odpovediach sa vyskytli aj také, ktoré naznačovali, že 

respondenti nepochopili otázku.  

Na kategóriu čas odpovedali respondenti tak, že ho považujú za 

dôležitý v procese tvorby dieťaťa/žiaka. Uvádzali, že dostatok času je 

podstatný pri výtvarnej tvorbe žiaka. Ďalej uvádzali, že ho považujú za 

podstatný v procese rozvoja výtvarného nadania a talentu. Vyskytla sa aj 

myšlienka, že čím viac času, tým tvorivejší produkt. V rámci kategórii 

respondentov sa nevyskytovali nejaké zásadné odlišnosti v odpovediach. 

Na kategóriu priestor  sa v rámci skupín respondentov vyskytli 

niektoré rozdiely. Skupina učiteľov materských škôl a primárneho 

vzdelávania sa vyjadrila, že priestor je pri výtvarnej tvorbe dôležitý 

a považujú za dôležité, aby prostredie bolo podnetné. Pri pojme priestor 

používali aj pojem prostredie. Podobné odpovede sme zaznamenali v skupine 
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učiteľov základných umeleckých škôl. V skupine učiteľov výtvarnej výchovy 

sekundárneho vzdelávania  sme zaznamenali odlišné odpovede. Učitelia 

uvádzali že chýba experimentovanie a prostredie nie je podnetné. 

Pravdepodobne to vychádza aj z toho, že výtvarná výchova je druhom stupni 

len jednu vyučovaciu hodinu a učitelia majú problém realizovať podnetné 

a zaujímavé hodiny. V podstate nás tento výsledok neprekvapil, pretože to 

vidíme aj v edukačnej realite.  

Na kategóriu spätná väzba sa vyskytli dva druhy odpovedí, z ktorých 

nás jedna prekvapila. Z celkového počtu 243 respondentov sa 22 učiteľov 

vyjadrilo, že nepovažujú spätnú väzbu za dôležitú. Svoje tvrdenie ďalej 

nezdôvodnili. Uvedené vyjadrenie nás nielen prekvapilo, ale považujeme za 

dôležité o ňom informovať. Keďže učitelia svoje tvrdenie ďalej nezdôvodnili, 

nemôžeme odpovede ďalej analyzovať. Väčšina učiteľov vo všetkých 

skupinách sa vyjadrila, že považujú spätnú väzbu za dôležitú pre ďalší rozvoj 

žiaka. Vyzdvihli aj potrebu pochvaly a povzbudenia pri výtvarnej tvorbe.  

Opatrenia z interpretácii 

Na základe obsahovej analýzy dotazníkov z predvýskumu sme 

formulovali dva druhy záverov.  

Závery vyplývajúce s odpovedí a ich obsahovej analýzy: 

 z analýzy odpovedí vyplýva, že respondenti v jednotlivých skupinách 

odborne správne vnímajú pojem výtvarné nadanie a talent, 

 skúmaný pojem skupiny respondentov považujú za dôležitý, 

 zdá sa ako učitelia v súvislosti nadaním a talentom videli aj iné druhy 

nadania, nielen výtvarné, 

 vo výskume bude zaujímavé zistenie odlišností v reprezentácií  

vzhľadom k jednotlivým kategóriám respondentov.  
 

Druhá skupina záverov sa týka úpravy formulácie otázok vo 

výskumnom nástroji. Navrhované zmeny vyplynuli z analýzy a budú 

podrobené diskusii vo výskumnom tíme: 

 prvé dva identifikačné údaje (vzdelanie a počet rokov pedagogickej 

praxe) v dotazníku navrhujeme ponechať nezmenené, pretože 

dostatočne pokrývajú naše výskumné zámery, 

 ďalšie dve otázky v rámci identifikačných údajov v dotazníku zostalo 

vo väčšine nevyplnené, preto navrhujeme otázky vynechať, alebo sa 

zamerať na inú oblasť identifikačných údajov, ktoré by mohli byť 

prospešné vzhľadom k cieľu výskumu, 

 otázky zamerané na reprezentáciu názorov respondentov k pojmu 

nadanie a talent a výtvarné nadanie a talent navrhujeme ponechať 

nezmenené, nakoľko výsledky z predvýskumu naznačujú zaujímavé 

zistenia v jednotlivých kategóriách, 
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 z obsahovej analýzy poslednej otázky vyplýva, že otázku bude 

potrebné preformulovať tak, aby obsahovo lepšie reprezentovala 

zacielenie výskumu. 

Záver 

Príspevok prezentuje len malú časť problematiky. Považujeme za 

dôležité sa problematike ďalej venovať a postupne riešiť výskum tak, aby sme 

mohli postupne informovať o zisteniach a navrhovať opatrenia. V súčasnosti 

máme k dispozícii aj výsledky z ďalšieho výskumného nástroja, avšak aj ten 

sa v súčasnosti vyhodnocuje a pripravujeme širšie nielen dotazníkové šetrenie 

ale ja pozorovania, rozhovory a analýzy výtvarného prejavu. 

 

Príspevok vznik v rámci riešenia výskumného projektu 

VEGA1/0179/17 Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu 

detí a mládeže. 
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Krajina vo fotografickom zázname  

a jej transformácia v maľbe. 

Transformácie. Krajina ako vizuálny a hudobný fenomén 

Landscape Photography and its Transformation  

in the Painting. Transformation.  

Landscape as a Visual and Musical Phenomenon 

Ján Kudlička  

Abstract 
The author, based on his own transformation of the real landscape into the 

landscape painting, points to the emergence of abstract compositions, which 

become the subject of musical improvisation. The last such cycle was realized 

at the Academy of Music in Katowice in October 2017. 

Key words: Landscape. Photopríbeh. Drawing. Transformation. 

 

 Téma krajiny sa stala základnou a nosnou témou mojej maliarskej tvorby už 

niekoľko desiatok rokov. 

 Samozrejme, prešiel som istým vývinom, formovaním a procesom od 

vnímania reality až po maliarsku výpoveď. V reálnej krajine pracujem na rýchlych 

kresebných minimalistických skiciach, ale aj na fotografických záznamoch. 

 Chcel by som upresniť, že fotozáznamy nestaviam na umeleckú a technickú 

kvalitu. Fotozáznam sa pre mňa stáva akousi pamäťou priestoru, či nálady zažívanej 

krajiny. 

 V kresebných záznamoch sa viac sústreďujem na grafické, lineárne, bodové 

a štrukturálne aspekty, fotografie mi dávajú ucelenejší obraz o krajine, priestorovej 

orientácií či svetelnej a farebnej nálade. 

 Z môjho pohľadu som dávnejšie objavil veľmi zaujímavú štruktúru a reliéf 

krajiny na pomedzi severnej Oravy a Malopolského regiónu. Navštevujem ju 

pravidelne každý rok, najčastejšie v letných mesiacoch. 

 Priamo v teréne vzniká množstvo rýchlych kresebných aj fotografických 

záznamov. Sústreďujem sa hlavne na pozície z nadhľadov. Je to agrárna, živá krajina, 

v ktorej vidieť jej pretváranie a formovanie reliéfu krajiny človekom. Táto konkrétna 

krajina ma zaujala množstvom štruktúr, línií, bodov, rytmickým členením, znakmi. 

 Fotografické záznamy sa stávajú podporným prostriedkom pri jej 

zaznamenávaní. Pri transformácií záznamov v ateliérových podmienkach 

zjednodušujem, motív na základné charakteristické znakové a minimalistické 

vyjadrenie, zbavujem sa nepodstatných grafických, farebných, tvarových informácií. 

 Tento proces je dlhodobý, vyžaduje veľa času. Výsledkom sú minimalistické 

esencie krajinopriestoru. 

 Podobne aj v prípade pedagogického procesu so študentmi sa stáva 

fotografický záznam prvým, bezprostredným a pocitovým kontaktom s krajinou. 
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 Zhromaždený materiál je základom ďalšieho uvažovania nad transformáciou 

témy do maliarskych či počítačom manipulovaných kompozícií. Jedinečnosť rýchleho 

záznamu, zachytenie momentálnej atmosféry alebo priestoru sa tak stáva dôležitým 

aspektom kreatívneho postupu, nových videní a vyjadrení pri použití súčasných 

materiálov. 

Moje fotopríbehy 

Krajinu alebo krajinopriestor sa snažím v prvom rade vnímať, pozorovať. 

Sústreďujem sa na jej nálady, atmosféry, objavujem jej rytmus, štruktúry a reliéfy, 

vonkajšie znaky vo forme archetypov. Ale aj niečo, čo je pod jej povrchom, v jej 

kultúrnej vrstve vnútra, akúsi pamäť krajiny.  

 Uchvacujú ma najmä nadhľady, pohľady z náhorných ciest a plošín do útrob 

krajiny posiatej množstvom znakových segmentov, ohraničených farebných plôch 

a tvarov, zvláštnych krajinných schém, vytvorených človekom a časom. Ale aj ostrým 

či rozptýleným svetlom, vytvárajúcim v krajine priestor.  

   

 

 

 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

31 

 
 

Konkrétnu krajinu, ktorá je mojou dlhodobou inšpiráciou a som ňou doslova 

fascinovaný, som objavil veľmi blízko, na pomedzí severnej Oravy a Malopolského 

regiónu.  

Vidím ju a počúvam. Áno, aj počúvam krajinu, ktorá je syntézou vizuálnych 

a takmer hudobných znakov. Moje mentálne pochody sú odrazom takýchto asociácií 

z obrazu reálnej, konkrétnej krajiny.  
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Zaznamenávam in situ rýchle kresebné skice, plochy krajiny, ktoré pripomínajú akési 

hudobné partitúry.  

Grafika týchto záznamov obsahuje množstvo krajinných bodov, 

horizontálnych a vertikálnych línií, spoluvytvárajúcich reálnu krajinu i rytmické 

členenia. Kresebno-maliarskou transformáciou týchto štruktúr a znakov do 

kompozičných celkov krajinopartitúr ( nazývam ich aj torzálne partitúry) formou 

minimalistického výtvarného jazyka, reflektujem semiotickú a sémantickú rovinu 

záznamov. 
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Cykly Krajinopriestory, Krajinopartitúry, Vertikálne krajinopartitúry a ďalšie 

cykly inšpirované krajinou, vznikali postupne asi od roku 2012.  

Cykly Krajinopriestory, Krajinoznaky, Znaky v priestore, boli predchodcami 

v priamej nadväznosti. Vznikali kompozície založené na esenciálnej farebnosti 

a znakovosti. Formovo – výrazové prostriedky maliarskej kompozície sú veľmi 

analogické s formovo – výrazovými prostriedkami hudobnej kompozície. Naznačil 

som už v predošlom texte, že moje kompozície sú postavené na horizontálno – 

vertikálnej schéme. Je to výzva pre interpreta uvedomiť si túto skutočnosť a reagovať 

na ňu s dôrazom viac v smere vertikál, horizontál alebo úplne inak. 

 

 
KRAJINOPARTITÚRA XVI. 

 

 
KRAJINOPARTITÚRA XV. fragment 
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Práca s fotografiou je súčasťou môjho tvorivého procesu desiatky rokov. 

 Prezentované fotopríbehy sú staršieho dáta a pokladám ich za špecifické 

autorskú výpoveď. Práca s textom patrí k spôsobu môjho myslenia, verbálne 

vyjadrovanie je doplnením širšieho pohľadu na niektoré témy. 

 Prioritou nie sú umelecky spracované kompozície. Tieto príbehy vznikli „in 

situ“ v momente aktuálnej inšpirácie, nie sú aranžované ani manipulované  v počítači. 

V týchto prípadoch pokladám za dôležité spojenie (alebo prepojenie) vizuálneho 

obrazu a textu, s istým poetickým alebo fantazijným rozmerom. 

 Takýto spôsob videnia a vnímania prekvapivých situácií, rýchlu reakciu na 

ponúknutú príležitosť sa snažím uplatniť aj v didaktickom vedení študentov.  

Prostredníctvom vytvárania fotopríbehov, ktoré obsahujú tak vizuálnu ako aj 

verbálnu zložku, získavajú študenti iný rozmer vnímavosti a širší priestor pre 

individuálnu kreativitu.  
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Didaktická výstava VARIABILITA 

INTERDISCIPLINARITA INTERAKTIVITA 

The Art Education Exhibition VARIABILITY 

INTERDISCIPLINARITY INTERACTIVITY 

Martin Kratochvil 

Abstract 

The article introduces  art education activities in Gallery Univerzum at 

Constantine the Philosopher University in Nitra during the winter term of the 

shool year 2017/2018. These  activities were integral part of art education 

students exhibition. 

Key words: Metodology of Creation. Art Work. Interactive Exhibition. 

Interdisciplinarity.  

Úvod 

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou 

Tralaškola v Nitre zorganizovala, pod záštitou dekanky prof. PhDr. Evy Szórádovej, 

CSc., didaktickú výstavu študentských prác pod názvom VARIABILITA 

INTERDISCIPLINARITA NTERAKTIVITA. Výstava bola prístupná od 25.októbera 

do 27. novembra 2017 v Galérii Univerzum na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. 

Výstava bola organizovaná v rámci riešenia projektu APVV 15-0368 Prax v centre 

odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy, ktorého 

zodpovedný riešiteľ a organizátor projektu je doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. 

Na výstave boli prezentované práce viac ako 200 študentov Katedry výtvarnej 

tvorby a výchovy PF UKF v Nitre v študijných programoch Predškolská 

a elementárna pedagogika a Učiteľstvo predmetov v kombinácii výtvarné umenie 

a 36 žiakov výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Tralaškoly 

v Nitre. Odborný garant výstavy bol Mgr. Martin Kratochvil, PhD. z KVTV PF UKF 

v Nitre. Garanti inštalácie a odborný spolupracovníci boli Mgr. Martin Kratochvil, 

PhD. a MgrArt. Juraj Toman, ArtD. z KVTV PF UKF v Nitre a Mgr. Robert Miček 

zo SZUŠ Tralaškola v Nitre. 

Jedným z cieľov výstavy bola tvorba priestoru pre diskusiu študentov 

a učiteľov z radov komunity odborových didaktikov umelecko-výchovných 

predmetov a pedagógov výtvarného umenia o problematike výtvarnej tvorby 

a výtvarnej pedagogiky v intenciách kritického a tvorivého myslenia. Prezentácia 

výsledkov výtvarnej edukácie podnietila k výmene názorov a skúseností z aplikácie 

stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi. Podujatie diskurzívne 

zjednotilo študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi s cieľom 

skvalitňovania úrovne ich psychodidaktických kompetencií, kde významným 

nástrojom je reflektovaná metodika výtvarnej tvorby a metodika výtvarnej edukácie. 

Počas trvania výstavy bolo realizovaných päť intenzívnych časopriestorových 
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udalostí, ktoré umožnili priamo vnímať, zažívať a diskutovať prezentované problémy. 

Týchto päť udalostí boli realizácie rôznych postupov ako reflektovať a interpretovať 

samotnú výstavu o výtvarnej edukácii. Boli to tieto udalosti: otvorenie výstavy, 

komentovaná prehliadka výstavy a workshopy Variabilita, Interdisciplinarita 

a Interaktivita.  

Otvorenie 

V rámci otvorenia výstavy sa prezentovalo hudobné zoskupenie Quatro Voce 

pod vedením Mgr. Ildikó Kožíková z SZUŠ Tralaškola v Nitre. Štvorica študentiek 

hudobného odboru predniesli niekoľko skladieb na zobcových flautách. Špecifikum 

tohto kvarteta spočíva v zastúpení štyroch rôznych rozsahov ladenia flauty ako je 

soprán, alt, tenor a bas. Zastúpenie takýchto nástrojov umožňuje interpretom využívať 

rozsiahlejšiu škálu tónov a tak vytvárať komplexnejší akustický priestor. 

Ekvivalentom vo výtvarnej tvorbe by mohla byť využívaná škála farebných tónov pri 

maľbe ale aj veľkosť nástroja ktorým sa nanáša či opracúva výtvarný materiál a tak 

sa dosahuje želaný výraz. Náčrt komparácia výtvarnej a hudobnej tvorby otvára 

možnosti hlbšieho skúmania podobností a rozdielov interdisciplinárneho charakteru.  

Otvorenie výstavy malo za úlohu voviesť diváka do prostredia galérie 

a ukázať mu výtvarné práce v kompozičnom usporiadaní priestorovej inštalácie. 

Samotný proces inštalácie výstavy bol súčasťou vzdelávania a prípravy budúcich 

učiteľov výtvarných predmetov a výtvarnej výchovy. 

Na inštalácii za zúčastnili študenti a pedagógovia Katedry výtvarnej tvorby 

a výchovy v rámci pravidelnej realizácie predmetov Modelovanie a Úvod do 

výtvarného jazyka. Jedna skupina študentov z predmetu Modelovanie inštalovali 

vlastné priestorové objekty zo sadry ktoré vytvárali počas semestra. Pri inštalácii 

uvažovali nad výtvarnou problematikou vzťahu objektu a priestoru, nad výrazom 

usporiadania množstva prvkov v priestore, nad možnosťami komunikácie a konsenzu 

pri riešení spoločnej úlohy. Druhá skupina mala nájsť adekvátne miesto v galérii 

a vytvoriť reliéf z odpadového papierového materiálu lepeniek. Študenti uvažovali 

o vzťahu plošnej a priestorovej inštalácie materiálu ako aj o technických aspektoch 

spájania a umiestňovania vytvorenej práce do vybraného priestoru a ako vytvorené 

dielo interaguje s prostredím a ostatnými dielami v jeho okolí. 

Študenti z predmetu Úvod do výtvarného jazyka mali za úlohu inštalovať 

jednotlivé výtvarné práce tak aby vytvárali zmysluplné celky. Ich úlohou bolo 

roztriediť, zoradiť, usporiadať a technicky nainštalovať množstvo výtvarných prác, 

ktoré boli výsledkom cvičení s farbou ich kolegov a kolegýň zo študijného programu 

Predškolská a elementárna pedagogika. Viac ako 200 prác formátu A3 sa vytriedilo 

a nainštalovalo do formátu dvoch obrazov o rozmeroch 200x220 cm. Ďalšou úlohou 

bolo nájsť spojitosti rôznych výtvarných foriem a nainštalovať ich v zrozumiteľnej 

interakcii. Výsledkom bolo nájdenie vzťahu plošných a priestorových prác, ktoré 

vznikli za rozdielnych podmienok z rozdielnym obsahom ale s podobným výrazom. 

Ich priestorová koexistencia prepojila výrazové a významové roviny diel a pomáha 

tak študentom pri interpretačných aktivitách.  
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Komentovaná prehliadka 

V rámci komentovanej prehliadky bola predstavená koncepcia výstavy ako 

inštalácia čiastkových výstupov z činnosti študentov na Katedre výtvarnej tvorby 

a výchovy ako aj výstava metodických postupov prípravy budúcich učiteľov. Výstava 

bola koncipovaná ako didaktická výstava metodiky výtvarnej tvorby a edukácie 

s interaktívnymi prvkami, kde si mohol divák výstavy vyskúšať niektorú 

z prezentovaných postupov a techník tvorby. Kresba vodou na špeciálnu plátna 

umožňovala vyskúšať si schopnosť nakresliť čiaru, tvar, vyplniť plochu, podobne ako 

pri technike kaligrafickej akvarelovej maľby či kresbe mokrými technikami. Rôzne 

veľkosti a tvary kresebných nástrojov umožňovalo overiť si v praxi akú stopu 

jednotlivé nástroje zanechávajú a aký výraz sa nimi dá dosiahnuť. Zaujímavosťou bol 

fakt, že tieto kresby sa vytrácali tak ako sa voda vyparovala a hlboký čierny tón línie 

či plochy sa menil cez škálu šedých tónov k bielej. Takto sa dala pozorovať valérová 

hodnota takejto dočasnej kresby. Po vyblednutí a uschnutí plátna sa naň opätovne 

mohlo kresliť. Výhodou takejto techniky je jej ďalšia materiálová nenáročnosť, 

možnosť precvičovania si kresby či písma bez materiálových nákladov, 

opakovateľnosť použitia, čaro pominuteľného pri vytrácaní kresby a reálna práca 

s kresebným nástrojom. Nevýhoda vyplýva z podstaty techniky, kreslenia čistou 

vodou. Nemožnosť použitia farieb, nemožnosť fixácie kresby inak ako len 

fotograficky. Táto nevýhoda je však podnetom pre následné spracovanie obrazu 

v digitálnom médiu a otvorenie problematiky vzťahu materiálneho a virtuálneho.  

Ďalšou možnosťou ako si vyskúšať postup tvorby toho čo je vystavené boli 

poskytnuté veľkoformátové papierové plochy inštalované na podlahe a na podstavci, 

tak aby si divák mohol vyskúšať kresbu suchou technikou. 

Na výstave boli prezentované výtvarné práce, ktoré dokumentovali metodiku 

predmetu Výtvarné vnímanie a vyjadrovanie kde sa študenti zoznamujú 

s problematikou výtvarnej tvorby v médiách kresba a maľba. Tento predmet je 

metodicky postavený na skúmaní a rozvíjaní vlastných schopností v intenciách budúcej 

praxe absolventov predmetu. Riešili sa problémy pohybu častí a celku tela a grafického 

záznamu, bola pertraktovaná grafomotorika vo vzťahu k proporcii tela a možnosti 

grafického záznamu v rôznych vertikálnych a horizontálnych plošných a priestorových 

kompozíciách. Telo sa využívalo ako šablóna pre proporčne primerané figurálne 

kompozície, ktoré vznikali, či už ako individuálna komunikácia s vlastným telom alebo 

ako interaktívna komunikácia s telom spolužiaka. Obrysová línia rozdeľuje priestor na 

to čo je vnútri a to čo je vonku tela. Študenti vypĺňaním plochy rôznou kresebnou 

textúrou alebo zmnožovaní línie dosahovali rôzne výrazové možnosti kresby ako média. 

Úvahy nad proporcionalitou tela a jeho rozmermi viedli k uvažovaniu nad veľkosťou 

formátu kresby, komponovaniu figúry na ploche ako aj nad technickou realizáciou. 

Interaktívna kresba ľudskej figúry, ktorá využíva ľudské telo ako šablónu je 

komplexným zdrojom výtvarno-pedagogických udalostí a ako vyučovacia stratégia 

rozvíja kritické a tvorivé myslenie. Východiskovým zdrojom pre tieto výtvarno-

pedagogické aktivity bola výtvarná tvorba Igora Kalného a Heather Hansen. 

Metodika úvah o farbe bola prezentovaná troma veľkoformátovými 

monochromatickými kompozíciami, ktoré vznikli ako asambláže odpadových 

materiálov. Tieto kolektívne práce boli cvičením ktoré rozvíjalo vnímanie farieb 
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v bezprostrednom okolí a prispievali k rozvoju citu pre rozoznávanie odtieňov 

a farebných nuáns jednej farby. Kolektívna práca zas umožnila vzniku 

komunikačných a kooperatívnych situácií pri usporadúvaní jednotlivých prvkov 

farebnej kompozície. Dôležitou súčasťou cvičenia boli technologické problémy 

spájania a fixácie rôznych materiálov k sebe navzájom a k podložke. 

Ďalšie maliarske úvahy boli prezentované dvomi veľkoformátovými 

kompozíciami, ktoré vznikli pospájaním množstva menších prác študentov. Tieto 

práce boli zamerané na možnosti vzniku farebného tónu prostredníctvom miešania 

farebných pigmentov a schopnosti rozvíjať cit pre kolorit, farebnú harmóniu 

a farebný kontrast. Interaktívnym prvkom inštalácie bola možnosť využiť škálu 

farebných kartičiek a umiestniť ich na obraz buď ako farbu rovnakú, príbuznú alebo 

kontrastnú z aspektu svetelnosti, sýtosti či tonality farby. 

Zaujímavým momentom výstavy boli inštalácie prác žiakov Súkromnej 

základnej umeleckej školy Tralaškola v Nitre v interakcii s prácami študentov Katedry 

výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Komparácia výtvarných prác podnietila 

k viacerým úvahám o výtvarnej tvorbe. Ako príklad uvedieme monochromatickú 

modrú kompozíciu veľryby, namaľovanú žiačkou SZUŠ, ktorá bola obklopená 

modrými štvorčekovými kompozíciami, vytvorené ako cvičenie miešania farieb. 

Nefiguratívne kompozičné cvičenia tu nadobudli význam farebnej analýzy 

figuratívneho obrazu. Takéto spojenie figuratívnych a nefiguratívnych kompozícii 

upriamuje pozornosť na tvorbu vizuálnych javov, kde abstraktné a figurálne vyjadrenie 

nie je v opozícii. Abstraktné pomáha chápať konkrétne a naopak, konkrétne zobrazenie 

využíva abstraktné a vlastné hodnoty maľby. Diskusia nad obrazmi, môže pomôcť 

chápať význam farby, spôsob jej nanášania  a miešania aby zobrazená idea nebola len 

prvoplánovou napodobeninou zobrazeného javu. Pri analýze nefiguratívneho 

a figuratívneho vyjadrenia, môžeme diskutovať o povahe vizuálneho znaku zo 

semiotického aspektu a uvažovať o povahe ikonu, indexu a symbolu. 

Počas trvania výstavy sa realizovali tri workshopy venované jednotlivým 

oblastiam výtvarnej tvorby.  

Workshopy 

Na prvom workshope, ktorého sa zúčastnili študenti druhého ročníka 

bakalárskeho štúdia programu Učiteľstvo predmetov v kombinácii výtvarné umenie. 

Workshop pod názvom Variabilita, bol zameraný na médium kresby a na skúmanie 

možností kresebnej aktivity s využitím vlastných telesných proporcií. Účastníci si 

pozreli dokument o výtvarnej tvorbe americkej výtvarníčky a tanečníčky Heather 

Hansen, ktorá vo svojej tvorbe prepája telesný pohyb a kresebný záznam tohto 

pohybu. Na veľkoplošných podkladoch zanecháva stopu symetrického pohybu rúk 

v spojení s pohybom celého tela. Samotný spôsob vzniku kresby nám ukazuje 

významové rozmery diela. Kyvadlovo, rytmicky sa opakujúci pohyb tela 

v možnostiach jeho proporcií je zaznamenaný v tvare a zmnožení línií. Telo 

a telesnosť, pohyb a rytmus je nevyhnutnou podmienkou vzniku kresby. Línia kresby 

sa zhodnocuje vo vzťahu k telu a k pohybu tela. Kresebným záznamom pohybu tela 

vytvárame znak pohybu tela. Tento znak nám hovorí o tele a pohybe tela, 
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o priestorovej dosiahnuteľnosti tela a možnosti zaznamenať a vymedziť to kam a ako 

až dočiahneme. 

Študenti si vyskúšali postup kresby podľa Heather Hansen, a na vlastnej 

skúsenosti mohli reflektovať čo takáto aktivita znamená. Fyzická náročnosť, 

schopnosť sústrediť sa na pohyb a kresba bez korekcie, stopa ako index pohybu, 

symetria stopy ako znak symetrie ľudského tela boli len niektoré z diskutovaný tém 

vo vzťahu k takejto tvorbe. Dôležitou témou bola možnosť aplikácie takejto výtvarnej 

aktivity ako edukačnej stratégie výtvarnej výchovy. Študenti sa zhodli, že vo 

viacerých predmetoch ich štúdia, by mohla byť prediskutovaná aplikovateľnosť práve 

preberaného obsahu do ich budúcej pedagogickej praxe.  

Druhý workshop pod názvom Interdisciplinarita bol zameraný na prechod 

z plošných do priestorových médií. Študenti Učiteľstva predmetov v kombinácii 

výtvarné umenie analyzovali poskytnutý materiál a následne vytvárali figúry ako 

priestorové objekty. Materiál bublinkovej fólie, ochrannej maliarskej fólie či baliacej 

fólie bol predložený pred študentov ako plošný tvárny materiál. V ponuke bolo aj 

množstvo polypropylénových farebných lepiacich pások. Účastníci workshopu sa 

rozdelili na dve skupiny a z poskytnutého materiálu a využitím vlastného tela ako 

šablóny vytvorili dve figúry. Počas priebehu tvorby figúry i po nej boli 

prediskutované rôzne aspekty organizácie a materiálovo technické zabezpečenie 

výtvarnej tvorby ako aj edukačného procesu. Množstvo materiálu a nástrojov na jeho 

spracovanie je niekedy hlavnou podmienkou pre realizáciu výtvarno-pedagogickej 

situácie a udalosti. Výtvarná tvorba ako aj vzdelávanie v nej je v mnohých aktivitách 

viazané na materiálno-technické a priestorové vybavenie. Bez adekvátnej 

materiálovej záštity nie je tvorba ani edukácia výtvarnej tvorby v tradičnom chápaní 

materiálnych artefaktov možná. 

Samotná tvorivá aktivita podnietila k úvahám o tele a telesnosti ako zdroj 

a určujúci fakt vzniku diela, telo ako pomôcka a nástroj vzniku artefaktu. Boli 

prediskutované otázky bezpečnosti práce pri narábaní s ostrými nástrojmi ako aj 

prispôsobenia pracovného a technologického postupu spracovania materiálu, aby sa 

predchádzalo možnému zraneniu. Tvorba skeletov figurín v skupine umožnila položiť 

si otázky o problémoch vzťahu a dôvery spolutvorcov, otázky vzájomnej koordinácie, 

konsenzu a všeobecné problémy komunikácie. Bola prediskutovaná aj otázka autorstva 

vzniknutého diela a vlastníckych práv. Záverečná reflexia predostrela problematiku 

vlastného prežívania a vnútorných pocitov pri realizácii takejto priestorovej figúry. 

Záverečnou úlohou bolo nájdenie a technické prevedenie inštalácie vytvoreného diela, 

tak aby zapadlo do inštalácie výstavy ako jej náležitá súčasť. 

Tretí workshop pod názvom Interaktivita v sebe zahŕňal aj predchádzajúce 

dva workshopy. Účastníkmi boli pedagógovia a ich žiaci zo Súkromnej základnej 

umeleckej školy Tralaškoly v Nitre.  

Počtom najviac a vekovo rôznorodo zastúpený účastníci kládli značné nároky 

na organizačné aspekty priebehu workshopu. Pre účastníkov boli pripravené štyri 

pracoviská, ktoré boli zamerané na rôzne výtvarné média. Prvé dve pracoviská 

využívali skúsenosti z predchádzajúcich workshopov. Symetrické kreslenie 

a priestorová tvorba figúry pomocou lepiacich pások boli prvými ponúknutými 

aktivitami. Ďalšie dve miesta pre tvorbu boli zamerané na maliarske médium. Žiakom 

a ich pedagógom boli predvedené techniky maľby na veľkorozmerné formáty 
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pomocou málo využívaných nástrojov v školskej praxi. Maľovalo sa pomocou 

valčekov, veľkých štetcov a tzv. téglikovou technikou. Táto technika umožňuje 

vytvoriť súvislú, nepretržitú farebnú líniu. Zaujímavosťou je miešanie farieb priamo 

v tégliku a ich následnom nanášaní na podložku, kde sa farby miešajú bez možnej 

kontroly a korekcie. Tento náhodný proces predikuje spontánny výtvarný prejav. 

Štvrtým miestom bolo špeciálne pripravené maliarske prostredie, ktoré 

využíva pre tvorbu vizuálnych javov kyvadlo. Fyzikálne aspekty kyvadla a možnosti 

menenia podmienok jeho zavesenia a prispôsobenie nástroja, ktorý nanášal farebnú 

stopu na podložku umožňoval vytvárať matematicky definované obrazce. Tento 

spôsob maľovania zaujal hlavne najmladších účastníkov, ktorý bez veľkej námahy 

vytvárali veľkorozmerné maľby s čistou líniou tlmeného kmitania. Toto spojenie 

výtvarnej tvorby, fyziky a matematiky umožňuje žiakom skúmať pohyb tlmeného 

periodického kmitania a popisovať krivky ktoré zaznamenajú či už z matematického 

alebo asociatívneho aspektu. 

Účastníci posledného workshopu mali možnosť vyskúšať si všetky 

interaktívne prvky výstavy, a hlavne mali možnosť vyskúšať si také výtvarné aktivity, 

s ktorými sa ešte nestretli a ktoré vo svojom domácom školskom prostredí ani 

vyskúšať z viacerých dôvodov nemôžu. S ich učiteľmi boli prediskutované ďalšie 

možnosti vzájomnej spolupráce ohľadom pedagogickej praxe našich študentov ako aj 

možnosti vedenia workshopov a školení v ich škole. 

Záver 

Podujatia viazané na výstavu Variabilita Interdisciplinarita  Interaktivita 

umožnilo diskutovať študentom, žiakom a pedagógom nad problémami výtvarnej 

tvorby a výtvarnej pedagogiky. Významným nástrojom poznania bola reflektovaná 

výtvarná tvorba v prostredí galérie, ktorá okrem výstavnej a prezentačnej funkcie 

nadobudla funkciu tvorivého prostredia ateliéru ako aj funkciu edukačného prostredia 

špecializovanej školskej triedy. Výtvarné postupy, ktoré boli realizované na tomto 

podujatí, by mali byť predmetom hlbšej analýzy z aspektu adaptívnych vyučovacích 

stratégií uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického 

a tvorivého myslenia vo výtvarnej pedagogike a v didaktike výtvarnej výchovy.  
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Rodinné programy v SNG 

Family Programs in SNG 

Soňa Patúcová 

Abstract 

The work is focused on three regular family programs realized in the Slovak 

National Gallery (SNG). Increasingly, families in their free time are looking 

for activities where parents engage in the creative process with children. As 

part of the creative and educational activities for families, SNG has a "Creative 

Studio" for parents with children from 3-4 to 7 years, "Sunday in the 

Atmosphere" for families with children from 6 to 12 years old and a new format 

"Little Wonders" for children aged 1 to 4 years. 

Key words: Art Museum. Education. Family. Creativity. Freetime. 

Úvod 

V súčasnej dobe sa stáva trendom pre rodičov rozvíjanie tvorivosti dieťaťa už 

od jeho útleho veku. To je spojené s pretváraním klasických výtvarných postupov, 

ktoré slúžia ako základný inšpiračný pilier v tvorivej činnosti. Rodič aktívne vytvára 

alebo vyhľadáva možnosti sprostredkovania estetického vnímania a rozvíjania 

fantázie dieťaťa v domácom a mimoškolskom prostredí – tvorivé centrá a centrá 

voľného času, základné umelecké školy, galérie, múzeá, detské kurzy... Príspevok sa 

zameriava na kreatívne trávenie voľného času rodiny a opisuje tri pravidelné rodinné 

formáty v Slovenskej národnej galérii (ďalej SNG). Poukazuje na zmysluplné 

voľnočasové aktivity v oblasti kultúry a tvorivých výtvarných prístupov, pri ktorých 

sa zapája celá rodina spoločne a na dôležitú úlohu spolupráce rodiča s dieťaťom pri 

takýchto činnostiach. 

Prehľad problematiky 

Dieťa od narodenia spoznáva svet zmyslami, reaguje na svoje okolie, učí sa 

v ňom fungovať a vytvárať vzťahy. Skúma, objavuje, experimentuje, učí sa rozlišovať 

základné pojmy a vizuálne symboly. Začína sa formovať estetické cítenie. Rodina je 

(bezprostredné prostredie, v ktorom vyrastá a ktoré vníma), nie len dôležitý výchovný 

ale i formujúci činiteľ, vplývajúci na osobnosť dieťaťa. Kratochvíľová považuje 

rodinu a školu za základné sociálne prostredia, v ktorom prebieha individuálny vývin 

človeka a za základné činitele výchovy. V súčasnosti však nemôžu obsiahnuť všetky 

otázky výchovy v prospech rozvoja osobnosti detí, preto sú ďalšou možnosťou 

špecializované inštitúcie a zariadenia mimo rodiny a školy. „Voľný čas je časom 

všetkých možností – od pozitívnych možností pre sebarealizáciu a rozvoj osobnosti 

v zmysluplných, tvorivých aktivitách.“1 

Kabinet vzdelávania Národného osvetového centra uskutočnil v roku 2009 

seminár na tému Voľný čas – príležitosť na rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania 

                                                 
1 KRATOCHVÍĽOVÁ, E. 2010. Pedagogika voľného času. s. 23. 
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a zameral sa na potenciál rozvoja kreativity a inovačných prístupov prostredníctvom 

kultúrno-osvetovej činnosti vo voľnom čase. Krystoň vo svojej prednáške opisuje 

základné hodnoty voľného času. Sú nimi: individuálna hodnota (sebarealizácia 

jedinca, uspokojenie individuálnych záujmov, rozvoj tvorivosti), sociálna hodnota 

(preventívny potenciál, životný štýl ľudí zo strany spoločnosti) a edukačná hodnota 

(realizácia neformálnych edukačných aktivít, priestor na vzdelávanie a celkový 

rozvoj).2  Podľa Hájeka je základným východiskom voľnočasového pôsobenia samo 

dieťa – rozvoj jeho osobnostných predpokladov, spontánne sa prejavujúcich 

i sústavne rozvíjaných záujmov a sociálnych kompetencií. Vplyvy, ktoré pôsobia 

v prostredí sociálneho života a výchovy začínajú rodinou.3 

Oravcová považuje za základnú úlohu rodiny zabezpečiť dieťaťu dostatočne 

podnetné prostredie pre všestranný rozvoj osobnosti. Rodina poskytuje dieťaťu 

kognitívne a emocionálne podnety, ktoré sa líšia kvalitou a kvantitou. „Dieťa 

zaplavené len kvantitou podnetov z mediálnych zdrojov, sa bude tiež samozrejme 

rozvíjať, ale nie tak kvalitne ako keď mu podnety sprostredkúvajú osoby, s ktorými 

nadviazalo pevný, stabilný emocionálny vzťah.“ Oravcová ďalej uvádza, že osobnosť 

dieťaťa je z hľadiska jej formovania a rozvíjania najcitlivejšia do veku 5 až 7 rokov. 

Vďaka kvalitným podnetom získava množstvo poznatkov, činností, systémy hodnôt, 

vzorce správania a pod.4 

V rámci tvorivých a vzdelávacích aktivít má SNG v momentálnej ponuke tri 

typy pravidelných programov pre rodiny – „Malé divy“ pre rodičov s deťmi vo veku 

od 1 – 4 roky, „Tvorivý ateliér“ pre rodičov s deťmi vo veku od 4 do 7 rokov 

a „Nedeľa v atmosfére“ pre rodiny s deťmi od 6 - 12 rokov. Formáty sú inšpirované 

aktuálnymi výstavami v SNG. V nasledujúcej časti je opísaný konkrétny príklad 

každého programu, ktorý bol zrealizovaný v roku 2017. Príklad zahŕňa metodiku 

vybraného programu s poznámkami o jeho priebehu. 

1. Malé divy (rodinný program pre deti od 1 do 4 rokov) 

Nový formát pre tie najmenšie deti spustila SNG od septembra 2017. Prebieha 

jedenkrát do mesiaca a navštevujú  ho rodičia s batoľatami (1-3 roky) a deťmi 

predškolského veku (3-4 roky). Počas krátkeho stretnutia vo výstave deti objavujú 

s rodičmi okolitý svet, zoznamujú sa so základnými pojmami v ňom pomocou 

hravých animačných a tvorivých aktivít.  

Metodika: Ruky – 45 minút 

Výstava: Nestex – Nestála expozícia SNG 

Autorka programu: Barbora Tribulová 

Cieľ programu: Uvedomiť si vlastné telo a významu gesta prostredníctvom 

pohybových aktivít a haptickej komunikácie. Vytvoriť rovnocenné partnerstvo medzi 

rodičom a dieťaťom. Vzájomná spolupráca medzi nimi. 

Priebeh programu: Miestnosť Výraz a emócia: Ako môžeme spoznávať svet? 

Aj našimi rukami. Vďaka nim dokážeme vidieť veci okolo nás i so zavretými očami. 

                                                 
2 KRYSTOŇ, M. 2009. Voľný čas a jeho potenciál pri rozvoji osobnosti. 
3 HÁJEK, B. 2008. Pedagogické ovlivňování volného času. 
4 ORAVCOVÁ, J. 2007. Psychológia rodiny. s. 24 
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Poďme ich preskúmať! Aké sú? (veľké / malé v porovnaní s inými rukami) Aktivita: 

Obkresľovanie rúk farebnými pastelkami. Najprv rodičia obkreslia deťom ruky, 

potom deti rodičom. Porovnajú sa rozdiely. Čo máme na rukách? Prsty – zrátame ich. 

Aký tvar majú ruky? Keď ich spojíme dlaňami k sebe, vidíme, že sú rovnaké. Čo 

rukami vieme robiť? Chytať, hýbať, prenášať... Pri pohybe je niečo počuť? Napr. keď 

tleskneme. Vyskúšame si to. Hýbať rukami môžeme pri podaní, kreslení (lektorka 

zároveň gesticky ukazuje pohyby), alebo rodičia možno často ukazujú výstražný 

zdvihnutý prst (ukazovák) či palec hore. Ruky nás vedia pohladiť, ale aj udrieť. Ruky 

aj týmto spôsobom rozprávajú bez slov – reč tela. Aktivita: Papier sa pokrčí do 

guľatého tvaru. Deti majú preniesť guľu bez pomoci rúk. Pri tejto aktivite majú zistiť, 

aké sú ruky dôležité na vykonávanie jednoduchých úkonov. Zároveň deti hľadajú iné 

riešenia na splnenie úlohy. Niektoré sochy v Nestexe nemajú ruky. Sochy sa nehýbu, 

tak načo im slúžia? Ruky sôch väčšinou niečo držia (atribút). Vďaka tomu vieme 

spoznať, o akú sochu ide. Prepojenie umenia so skúsenosťami detí – čo má v ruke 

kuchár? Kto drží v ruke štetec? Aktivita: Sochám ruky chýbajú, preto si ich 

vytvoríme. Do gumenej rukavice deti spoločne s rodičmi nasypú múku a prilievajú 

vodu. Koniec rukavice rodič uzavrie gumičkou. S vyrobenou rukou sa dá hrať – 

hýbať, vytvárať gestá, alebo niečo uchopiť. V boxe sú pripravené rôzne predmety, 

ktoré deti môžu hracou rukou chytať.  

Záver: Deti sa stali sochármi, vymodelovali ruky a dávali im významy. 

(Spätná väzba od detí prišla hneď po skončení programu, keď niektoré deti chceli 

ostať vo výstave a boli zvedavé na ostatné diela. Mama jedného dieťaťa informovala, 

že dieťa vymodelovanú ruku používalo naďalej ako hračku.) 

2. Tvorivý ateliér (rodinný program pre deti od 4 do 7 rokov) 

Program sa koná jedenkrát do týždňa v troch cykloch ročne. Odohráva sa vo 

výstave aj ateliéri, kde sa námet výtvarne rozvíja. Každý cyklus má spoločnú tému, 

ktorá sa obmieňa v závislosti od prebiehajúcich výstav v galérii. 

Metodika: Stopy (názov cyklu: Miesto pre ateliér) – 90 minút 

Cieľ programu: Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí 

základným princípom výtvarného myslenia. 

Výstava: Drsná škola. Súčasná grafika účtuje s dejinami. 

Autorky programu: Miroslava Mišová a Zora Varcholová 

Priebeh programu: Miestnosť Jan Čumlivski: Priestor je poňatý ako múzeum 

s exponátmi. Vystavené diela pôsobia ako historické exponáty vo vitrínach. Deti majú 

za úlohu si dobre popozerať diela. Zastavia sa pri diele, ktoré pripomína stopu 

archeologickej skameneliny. Dokážeme určiť komu stopa patrí? Aktivita: Lektorka 

predstaví ukážky rôznych stôp zvierat a deti hádajú, komu patria. Stopa vo vitríne je 

menej identifikovateľná – možno je to stopa dávno vyhynutého zvera, keďže je to 

múzeum. Stopy preskúmame v ateliéri. 

Ateliér: Výtvarníčka prevezme vedenie v ateliéri. 

Motivácia: žije v lese?  Predstavte si, že ste lesné zvieratko. Kráčate, alebo 

bežíte po lesnej cestičke a zanechávate stopy. Aký budú mať tvar, veľkosť? Podľa 

veľkosti a hmotnosti vytvárate hĺbku stopy, podľa pohybu naznačujete smer trasy. 

Deti si majú nechať pre seba, na aké zviera sa premenili.  
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Technika: modelovanie s hlinou, reliéf, odtláčanie 

Postup: Na podložke je pripravená hruda hliny na modelovanie. Z hliny si deti rukami 

vymodelujú lesnú cestu. Rodičia im môžu pri tom pomôcť a rozprávať sa o tvare 

cestičky. Na stole sú pripravené špachtle a drievka – nástroje na zanechávanie stôp. 

Deti zachytia stopy na papier. Namočia hubku do nádoby s vodou a navlhčia ňou 

hlinu. Papier pritlačia na cestu. Na papieri sa odtlačia hlinené stopy. Deti si môžu 

vymyslieť iné zvieratá,  vytvárať nové stopy na ceste a odtláčať znovu na papier. 

(Komunikácia medzi rodičmi a deťmi prebiehala počas celého tvorivého procesu. 

Rodičia sa pýtali detí, na aké zviera sa premenili. Bavili sa spoločne o tvare stôp, deti 

nachádzali nové riešenia. Niektorí rodičia tvorili spolu s deťmi. ) 

Záver: Rodiny sú v kruhu a uprostred poukladajú odtlačené stopy. Stopy sú hádané 

a dieťa má možnosť sa vyjadriť a prezradiť akému zvieraťu patria. 

3. Nedeľa v atmosfére (rodinný program pre deti od 6 do 12 rokov) 

Programu sa zúčastňujú celé rodiny. Koná sa pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci. 

Vo výstave sa prostredníctvom vzdelávacích a animačných aktivít rozoberá téma 

z viacero pohľadov, v ateliéri prebieha tvorba reagujúca na predošlé aktivity. 

Metodika: Spoza odrazu – 120 minút 

Výstava: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989 

Autorky programu: Miroslava Mišová a Soňa Patúcová  

Cieľ programu: porozumieť móde ako meniacemu sa fenoménu, spoznať 

princípy zrkadlenia v rôznych druhoch zrkadiel, skúmať prepojenia medzi vonkajším 

výzorom a vnútorným prežívaním. 

Priebeh programu: Átrium s veľkým zrkadlom: Deti sa postavia pred zrkadlo. 

V zrkadle vidíme veci, ktoré bez neho vidieť nemusíme – tvár, vlasy, telo... Deti 

pozerajú na seba bez zrkadla s ním. Lektorka ich upozorní na princíp zrkadlenia. 

Aktivita: Vytvorenie dvojíc (dieťa s rodičom, súrodenci). Jeden je zrkadlom a druhý 

sa do zrkadla díva. Dvojica si vyskúša obe úlohy s rôznymi pozíciami. Aktivitou deti 

lepšie porozumejú princípu zrkadlenia. (Dobre fungovali dvojice zložené rodiča-

dieťa, najmä keď bol rodič zrkadlom.) 

Miestnosť s módnymi časopismi: Účastníci si posadajú do kruhu na vankúše. 

Lektorka kladie otázky: myslíte si, že keď mali vaši rodičia toľko rokov ako vy 

a pozreli sa do zrkadla, bol ich odraz rovnaký ako váš? V čom sa líšil? Móda bola iná 

ako dnes. Hovorí sa, že móda je zrkadlom doby. Poďme sa pozrieť, čo môžu odevy 

vypovedať o dobe. Aktivita: Deti si pozerajú odevy na figurínach. Odevy pochádzajú 

z ateliérov módnych časopisov Móda a Dievča. (Staršie deti reagovali aj na materiály, 

z ktorých boli odevy ušité.)  

Zrkadlom doby môžu byť aj časopisy. Okrem fotografie, na ktorej môžeme 

opäť vidieť, čo bolo módnym hitom, nájdeme aj názvy rubrík. Aktivita: Deti prečítajú 

niekoľko názvov článkov z titulky (o bývaní, sviatkoch, hudbe, zábave, turistike...). 

Časopis nám môže ukázať celkový životný štýl tej doby.  

Myslíte si, že ľudia mali v minulosti zrkadlá, v ktorých sa mohli vidieť tak 

ako my? Takéto zrkadlá sa začali vyrábať približne pred 500 rokmi. Kde sa mohli 

vidieť? Hladina vody, rôzne kovy odrážajúce obraz – „zrkadlá“ boli vypuklé či 

pokrivené, preto obraz nebol presným odrazom reality. Aktivita: Deťom sa rozdajú 
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A5 papiere s predkreslenými geometrickými tvarmi, lepiaca hmota a priesvitná fólia. 

Deti si nalepia fóliu do polkruhu (zaoblenú) a s pohľadom cez ňu prekresľujú 

zrkadlené tvary. Porovnanie: obrázky sa líšia. Cez fóliu nevidieť tvary, aké 

v skutočnosti sú, sú menšie, väčšie, natiahnuté. Podobne ako pohľad do krivého 

zrkadla. Občas sa stáva, že sa na svet okolo seba dívame akoby cez krivé zrkadlo 

a vidíme ho skreslený. Tak to bolo aj s týmto obdobím. V obchodoch bol na výber 

menší počet odevov, aký je dnes.  

Miestnosť Módna fotografia: Na stenách sú fotografie. Fotoaparát je tiež 

zrkadlom. Istý typ fotoaparátov sa nazýva zrkadlovka: tá využíva svoje zrkadlo na 

premietanie čistého obrazu do hľadáčika fotoaparátu. Aktivity: Najprv deti predvádzajú 

rôzne druhy oblečenia tak, aby boli na fotke čo najlepšie viditeľné. Potom majú za úlohu 

pózovať fotografovi v rovnakých odevoch ako predtým, no majú dať najavo, ako sa 

v odeve cítia, kam by v ňom šli. To všetko môže fotograf zachytiť a my vďaka tomu 

vidíme nie len samotný odev, ale aj ďalej, akoby za zrkadlo. (Zatiaľ čo v prvej aktivite 

deti zaujali viac-menej rovnaké pózy, v druhej boli ich postoje dosť odlišné.)  

Ateliér: Po výstave nasleduje presun do ateliéru s výtvarníčkou. 

Motivácia: Krátke zhrnutie témy z výstavy. Vo výstave sme sa cez odev pozreli 

na časy, v ktorých žili naši rodičia i starí rodičia. Oblečenie veľa prezradí o dobe. Ale 

aj o človeku. Zrkadlo nám prezradí, ako vyzeráme v oblečení. Rôzni umelci sa pri tvorbe 

pozerali do zrkadla. Viete, ako sa takýto portrét nazýva? (autoportrét)  

Technika: obkresľovanie autoportrétu, otláčanie portrétu a jeho vyšívanie 

Postup: Deti priložia na zrkadlo fóliu a obkreslia svoj portrét CD fixkou. 

Vyfarbia fixkami na textil. Priložia na kanavu a odtlačia. Môžu viac krát odtláčať 

a kombinovať farebné plochy tváre. Linka CD fixkou sa neodtlačí. Nakreslia ju znova, 

ale ihlou a bavlnkou. Deti si môžu vybrať rôzne farebné kombinácie podľa fantázie, 

rovnako vymyslieť výraz tváre – úsmev, pohľad... a detaily na tvári. Pri zvýraznení 

detailu môžu meniť hrúbku linky, plná / prerušovaná, alebo naopak, zoslabiť. Pri tejto 

aktivite deti spolupracujú s rodičmi. Tí im na jednej strane pomáhajú pri tvorbe (držia 

zrkadlo, navliekajú niť). Za dôležitejšiu stránku je považovaná spolupráca rodiča 

a dieťaťa pri procese tvorby, navzájom sa spoznávajú a zabavia pri výraze tváre a jej 

obkresľovaní, rodičia motivujú deti pri vyšívaní.  

Spoločné vyhodnotenie autoportrétov: Obkreslili ste portrét zo zrkadla – je to 

váš pohľad. Pri odtláčaní sa obraz prevrátil. Vyšitý obraz je obraz, ktorý vidia ostatní. 

Pozrime sa za náš obraz, za zrkadlo – deti si otočia obraz a pozrú sa rub vyšitého 

obrázka. Nitky, uzlíky – vidieť cestu, postup vyšívania. Je možné pozorovať uzlíky 

a nitky. To je pohľad, ktorý vidíme v zrkadle. Ale tu nám prezrádza oveľa viac. 

Ukazuje naše vnútro, to akí sme. Túžime, snívame, páči sa nám niečo alebo nepáči. 

Je na nás, akú nitku komu ukážeme. 

  
Obr. 1. Ruky, 2. Stopy, 3. Spoza odrazu (foto: Gabriel Kuchta) 
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Záver 

Pri realizovaní rodinných programov v galerijnej pedagogike má dôležitý 

význam zapojiť celú rodinu do animačných a výtvarných aktivít s cieľom vzájomnej 

komunikácie členov rodiny a lepšieho spoznávania sa. Vzdelávať, priblížiť umenie 

a prepájať ho s inými disciplínami. Sprostredkovať rodine zábavu a príjemné 

strávenie spoločného času. Ukázať rodičom, že viac záleží na procese tvorby ako na 

výsledku a nechať deťom slobodný výtvarný prejav. Podľa Valachovej je výtvarný 

prejav prirodzeným prejavom človeka, „prostredníctvom ktorého dáva najavo svoje 

postoje, pocity, nálady, ale aj predstavy a fantázie. Projektuje v ňom pohľad na svet 

ako vonkajší, tak aj vnútorný. Zároveň je aj prostriedkom komunikácie a preto je 

potrebné ho rozvíjať a pestovať od ranného detstva.“.5 Zmysluplné trávenie voľného 

času s rodinou zlepšuje vzťahy a zároveň vedie každého člena k sebaspoznávaniu. 
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Stavebnica IKAMIGO® vo výtvarnej pedagogickej praxi 

The IKAMIGO® Kit in Art Pedagogical Practice 

Veronika Weberová, Lucia Minichová, Natália Hamaríková 

Abstract 

Presentation of the preliminary results of the IKAMIGO® didactical use survey 

in pedagogical artistic practice. Clarification of its creation, goals and subsequent 

application by pedagogues in working with children in different age groups. 

Assessment of the advantages and disadvantages of its application in the school 

environment.  

Key words: IKAMIGO®. Pedagogical Art Practice. Creativity. Relationship to 

Creation. Pupil. 

Čo je stavebnica IKAMIGO®? 

Stavebnicu IKAMIGO® vytvorila Natália Hamaríková ako projekt na 

odlákanie vlastných detí od digitálnych technológii.  Chcela im ponúknuť  zaujímavú, 

rozvojovú a tvorivú alternatívu pre aktívne využívanie voľného času. Názov vo voľnom 

preklade znamená "Galaxia priateľov". IKA ROA= maorsky "galaxia" a AMIGO = 

španielsky "priate priateľ“. Bol navrhovaný s ohľadom na cieľovú skupinu detí, takže 

z pedagogického hľadiska naň môžeme nahliadať ako na interaktívnu kocku priateľstva. 

Samotná stavebnica pozostáva z  plochých výsekov z hladkej lepenky bielej 

farby (základný stavebný prvok) a samolepiacich suchých zipsov (spájací prvok), 

ktoré sú obojstranne lepiace. V ponuke je šesť základných veľkostí krabičiek s dĺžkou 

od 3 do cca 18 cm. Ide o tri dvojice, pričom vždy jedna krabička z dvojice je 

dvojnásobkom druhej krabičky v danej veľkostnej dvojici. Zároveň väčšie dvojice 

krabičiek sú vo veľkosti násobkami menších dvojíc. Toto veľkostné nastavenie 

umožňuje deťom nahrádzať jednotlivé krabičky medzi sebou. Napríklad spojením 

štyroch menších substituuje väčšiu. Vďaka pripraveným suchým zipsom dieťa 

nepotrebuje ďalší materiál ako lepidlo alebo nožnice. 

 

IKAMIGO® Maxi ako je dodávané do školy a ukážka obsahu 

Deti z polotovaru (2D) vytvárajú 3D krabičky, ktoré spájajú pomocou 

suchého zipsa do rozmanitých výtvorov. Materiál lepenky umožňuje následné 
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pomaľovanie alebo pokreslenie povrchu fixami, voskovkami, temperovými, 

akvarelovými alebo akrylovými farbami. 

Zaujatie stavebnicou viedlo k následnému rozsiahlemu testovanie v škôlkach 

a školských kluboch, ktoré malo za cieľ vytvoriť obchodno-marketingovú stratégiu 

a mapovanie záujmu detí a rodičov o flexibilný typ hračky. Tieto dáta slúžia ako 

základ pre ďalší výskum, nakoľko reakcie pedagógov boli podrobne zaznamenané. 

Prebiehajúci výskum 

V súčasnosti mapujeme didaktické využitie stavebnice IKAMIGO® 

v pedagogickej praxi v kvalitatívnom výskume. Zisťujeme aké ciele je možné naplniť 

s IKAMIGO® v pedagogickej výtvarnej praxi. Vymedziť faktory podporujúce 

a znemožňujúce prácu s IKAMIGO®.  

 

Metódy zberu dát v kvalitatívnom výskume 

Cieľom je zmapovať možnosti využitia a zaradenia IKAMIGO®  do školskej 

praxe. Dáta pochádzajú z rozhovorov s učiteľmi, ktorí so stavebnicou pracovali, 

z pozorovania detí pri tvorbe a analýz konečných diel (ich množstvo, venovaný čas, 

náročnosť výtvoru, rôznorodosť výtvorov a častosť ich výskytu, či farebnosť 

a dotiahnutie práce). Na základe výsledkov vznikne aj metodika pre prácu so 

stavebnicou IKAMIGO®. 

V súčasnosti sa spracovávajú zozbierané dáta a tak sa ďalej nevenujeme 

výskumu samotnému, ale predbežným výsledkom , ktoré vyplývajú zo skúseností so 

stavebnicou v praxi a z reakcii učiteľov. 

Okrem zamerania na výtvarnú pedagogickú prax je v počiatkoch aj výskum 

zameraný na využitie stavebnice IKAMIGO® pri výučbe cudzích jazykov 

a v psychologickej diagnostike, ktoré sú vedené nezávisle. 

Práca s IKAMIGO® s deťmi predškolského veku 

Najstaršie deti predškolského veku nemajú problém dopredu si premyslieť 

jednoduchú formu svojho výtvoru, už vôbec to nie je problém pre dieťa na základnej 

škole. Menšie deti vo veku 4 rokov, niektoré vo veku 5 rokov, krabičky bez 

premyslenia spájajú a snažia sa ich zlepiť, až následne pre svoj výtvor vymyslia názov. 

Nech vznikne čokoľvek, vždy to dostane pomenovanie. Tu sa ukázalo ako dieťa tvorí 

bez zámeru a až neskôr svoj výtvor pomenuje. O niečo horšia je organizácia, ak je 

v skupine len prevažná časť malých detí, ktoré vyžadujú pomoc. 
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Dieťa ktoré nemá so stavebnicou akýkoľvek problém, je do jej skladania 

natoľko ponorene, že ignoruje svoje okolie, uprednostňuje svoj výtvor a venuje sa 

predovšetkým sebe. 

 

Obr. 1 a 2 práce detí predškolského veku, až dodatočne vymýšľali, čo vytvorili 

(Vpravo: nákladná loď, vľavo: škriatok meniaci sa na zvieratko) 

Po tvorbe sa väčšina detí hrá s výtvorom, činnosť trvá 25-30 minút, až potom 

sa rozhodujú ho maľovať. O maľbe na povrch krabičiek sa väčšinou rozhodujú 

samostatne a bez vyzvania. Zatiaľ každý respondent si chcel svoj výtvor zobrať 

domov a ukázať ho. Využitie stavebnice v kolektíve umožňuje deťom, aby sa naučili 

spolupráci a vzájomnej pomoci. Za znemožňujúci faktor môžeme, ale aj nemusíme 

pokladať súťaživosť. Tá môže vyvolať nervozitu, alebo závistlivosť. Na druhej strane 

môže dieťa ešte viac podporiť v ďalšej tvorbe. So súťaživosťou sa bežne stretáva, 

musí sa preto naučiť ju znášať. 

Význam vidíme v rozvoji jemnej motoriky, prípadne rozvoji grafomotoriky, 

rozvoji priestorového videnia, tvorivosti, zlepšovanie pozornosti. Učiteľovi umožňuje 

zlepšenie práce v kolektíve detí. 

Práca s IKAMIGO® s deťmi prvého stupňa ZŠ 

Prvý stupeň základnej školy poskytuje široké spektrum cieľov, ktoré je možné 

naplniť vďaka zaradeniu stavebnice IKAMIGO®. Deti sú nadšené niečím novým 

a práca s menej častým materiálom ich aktivizuje. Väčšinu problémov pri 

zhmotňovaní svojich „vízii“ tvorivo prekonávajú bez pomoci pedagóga. Vytvárajú si 

vlastné hračky, talizmany alebo ochrancov. Pre mnohé deti je to blízke aj vďaka 

obľúbenej hre Minecraft, ktorej postavy sa dajú z kociek ľahko vytvoriť (na túto 

spojitosť nás upozornili až rodičia, aj keď pár postavičiek z hry sme pri tvorbe 

zaregistrovali). Na prvom stupni žiaci vytvárajú náročnejšie výtvory. Výnimkou nie 

sú ani veľké spoločné práce alebo vytváranie hlavolamov (poskladať niečo zložité, 

ukázať spolužiakom, rozložiť a nechať ich to skladať). Vznikajú výrazné farebné 

práce, tvorba jedného objektu trvá od 20 do 40 minút, pri zložitejších výtvoroch až 

90minút. Súvislá práca s krabičkami nepresiahla 120 minút , ale tento limit bol určený 

učiteľom. 
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Obr. 3, 4, 5, 6 Práce žiakov prvého stupňa (pes-4 ročník, hrad – 2. ročník, robot – 

1. ročník, kvet – 3ročník) 

Na prvom stupni deti tvorbou riešili problémy dizajnu, aj statiky výsledných diel. 

Rozvíjala sa tak nielen ich tvorivé, ale aj kritické myslenie. Pri tejto aktivite sa nám 

aktívne zapájajú aj žiaci, ktorým pre sebarealizáciu maľba a kresba nevyhovujú. 

Zlepšuje sa aj pozornosť detí. Učiteľ má možnosť aktivizovať introvertnejšie deti 

v skupine. Zlepšuje sa klíma v triede, deti sa vzájomne podporujú, tešia sa aj 

z výtvorov spolužiakov a vzájomne sa inšpirujú. 

 

Obr. 7 Spoločná práca celej triedy (2 ročník) 

Faktory znemožňujúce prácu so stavebnicou IKAMIGO® v škole 

Pri práci so stavebnicou sa objavujú faktory, ktoré zabraňujú napĺňaniu 

stanovených cieľov. Často je to zlé stanovenie cieľov, nedostatočné objasnenie 

postupu deťom alebo časové obmedzenia pri práci.  
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Obr. 8 Transformer: postavička sa dá prestavať z tanku na robota 

Deti môžu mať problém so spájaním krabičiek, je potrebné im vysvetliť 

spájanie so suchým zipsom.  U detí sa objavujú obavy z nového materiálu, ale učiteľ 

a postupná práca ich úplne minimalizuje. Niektoré deti pri prvej práci potrebujú 

predlohu, keď sa pri nej zoznámia s materiálom, získavajú odvahu a ďalšie práce si 

navrhujú sami. U starších detí sa môže objaviť súťaživosť, záleží od pedagóga, či ju 

dokáže usmerniť.  

Význam stavebnice IKAMIGO® pre pedagógov 

Využitie stavebnice IKAMIGO® vidíme ako v školskom prostredí, rovnako 

aj v tom domácom. Ponúka možnosť aktívne využiť čas, zaoberať sa niečím 

zmysluplným a tiež vyprodukovať niečo, do čoho vkladáme vlastný osobný prejav. 

Preto sa stáva každý jeden výtvor originálom. Dieťa si vytvára jedinečnú hračku, ktorá 

odráža jeho osobnosť.  

„Tvorivá činnosť začína radostným rozrušením. Môžeme to označiť ako 

pozitívny stres. Radostný pocit v priebehu úspešného tvorenia pretrváva a jeho vrchol 

a zadosťučinenie nastúpi pri úspešnom dokončení tvorivej činnosti.“(Kӧnigová, 2007, 

s. 55) Stavebnica umožňuje aktivizovať dieťa k tvorivej činnosti. Vytvára si tak vzťah 

k vlastnej tvorbe, rieši problémy (ako vyriešiť absenciu niektorých tvarov, statika 

výtvoru ai.). Proces práce so stavebnicou rozvíja kritické myslenie, tvorivé myslenie, 

zlepšuje pozornosť, jemnú motoriku, zvyšuje záujem o tvorivú činnosť. Sekundárne 

ju učiteľ môže využiť na aktivizáciu introvertnejších detí v skupine, zistenie 

preferencii v tvorbe detí, zistiť úroveň tvorivosti u dieťaťa, zlepšiť komunikáciu 

v kolektíve ako aj komunikáciu medzi ním a žiakmi.  
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Obr. 9 Robotická ruka, menej „tradičné“ využitie krabičiek pri tvorbe 

Stavebnica je vhodná pre prácu v školskom prostredí, ale je aj výbornou 

záujmovou činnosťou pre voľný čas dieťaťa v mimoškolskom prostredí. „Záujmová 

činnosť plní funkciu výchovnú aj vzdelávaciu. Rozvíja celú osobnosť, pôsobí 

motivačne aj socializačne, podporuje sebarealizáciu. Ako súčasť voľného času plní aj 

úlohy zdravotne hygienické. Môže byť prostriedkom relaxácie, odpočinku, duševnej 

aj fyzickej rekreácie, regenerácie síl.“(Pávková et al. 2008, s. 98) 

IKAMIGO® spája priestorovú tvorbu, maľbu, dizajn a riešenie praktických 

technických problémov. Tým aktivizuje viaceré centrá mozgu a cielene pomáha 

rozvíjať osobnosť dieťaťa. Trojrozmerné práce „rozvíjajú cit pre materiál, formu 

a účel úžitkových predmetov, rozvíjajú estetický vkus.“(Macko, 1975, s. 81) Tu je 

postup vytvárania 3D materiálu obohatený o netradičný materiál a obmedzenia 

(tvarové, technické), ktoré predstavujú problémové situácie, vhodné pre rozvoj 

kritického myslenia, tvorivého myslenia a technických zručností. 

Záver 

Stavebnicový systém IKAMIGO® poskytuje flexibilné využitie 

v pedagogickej praxi. Pomáha nám pri rozvoji tvorivosti (sledovaní úrovne tvorivosti 

a objavovanie talentu u detí), rozvoji kritického myslenia (riešením problémových 

situácii), jemnej motoriky (poprípade grafomotoriky), priestorovej predstavivosti, 

technických zručností a komunikácie. Pedagóg si prácu so stavebnicou môže 

prispôsobiť účelu, na aký ju potrebuje využiť. Stavebnica môže poslúžiť aj ako 

didaktickú pomôcku pri výučbe matematiky a cudzích jazykov. Špecifický zvuk pri 

rozpájaní krabičiek, ktorý vydáva suchý zips dokonca umožňuje využitie v oblasti 

hudobnej výchovy pri zoznamovaní sa s rytmikou u predškolákov alebo mladších 

školou povinných detí.  

Deti by mali byť presne oboznámené so systémom práce a s cieľom, ktorý 

touto prácou sledujeme. Dôležité je presné stanovenie cieľov, ktoré zaradením 

stavebnice do pedagogickej praxe (výtvarnej pedagogickej praxe) chceme napĺňať. 

V takom prípade je nám stavebnica výborným pomocníkom pri výtvarných prácach 
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s deťmi. Pri iných ako výtvarných predmetoch môže byť výborným pomocníkom ako 

didaktická pomôcka aktivizujúca a motivujúca deti k práci s učiteľom ako aj medzi 

sebou navzájom.  

Dúfame, že konečné výsledky výskumu nám pomôžu presnejšie vymedziť 

prácu so stavebnicou, aby metodika mohla slúžiť pre správne objasnenie práce so 

stavebnicou a nastavením výchovno-vzdelávacích cieľov.  
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Storočnica detských časopisov - umelecké presahy 

Century of Children's Magazines - Artistic Transitions 

Zuzana Chanasová 

Abstract 
The aim of the paper is to characterize Slovak children's magazines from 1917 

to 2017. Focus is placed on the analysis of their art side and it presents the 

results of the VEGA research project no. 1/0913/15 - Media literacy for pupils 

in primary education in the context of cooperation with the family and the 

school in the field of print media. 

Key words: Magazine. Child. Media Education. Media Literacy. Art Component. 

Úvod 

Dnes sú printové médiá v porovnaní s ostatnými elektronickými médiami ako 

internet, či televízia v úzadí. Výrazným mediálnym elektronickým tlakom odporujú 

ešte stále niektoré detské časopisy, ktoré pozývajú dieťa k čítaniu.   

Na rozhraní prvého a druhého stupňa základnej školy môžeme v súčasnosti 

nájsť časopisy s dlhoročnou tradíciou, ako Slniečko, Zornička, Kamarát, ale aj nové 

časopisy vznikajúce po roku 1989 ako: Fifík, Maxík, Fľak, Detské doplňovačky, 

Hlavička, Hádajko, Rebrík, Komix, Funny English, Zips a napokon Auto motor a šport.  

Prehľad detských časopisov 

V roku 1872, v období Štúrovskej generácie prišiel Janko Francisci 

s nápadom vydávať v Martine detský časopis Zornička. Pre deti zozbieral slovenské 

ľudové rozprávky a ako prvý ich aj začal vydávať1. V súčanosti časopis stále vychádza 

a je určený pre deti mladšieho školského veku a podobne ako pri ostatných detských 

časopisoch je vhodnou pomôckou aj pre ich rodičov a pedagógov. 

Neskôr v období prvej Českoskolvenskej republiky nastáva expanzia 

detských a mládežníckych časopisov, z ktorých medzi najznámešie patrí Slniečko2. 

Slniečko v súčasnosti vychádza 10-krát ročne, každý mesiac okrem júla a augusta. "Je 

to najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti. Vydáva ho Literárne informačné 

centrum a je určený žiakom 1. - 5. ročníka základných škôl."3 Jeho úplne prvé číslo 

vyšlo v Matici Slovenskej v roku 1927. S miernymi obmedzeniami od roku 1969 

vychádza nepretržite.4 Zaujímavosťou je, že v tom čase bola vedúcou redaktorkou 

veľmi známa slovenská spisovateľka Mária Ďuríčková-Masaryková.5 

                                                 
1 Porov. http://dikda.eu/prve-detske-casopisy/ [online]. [cit. 2017-10-05]   
2 Porov. KONČELÍK, J. - VEČERA, P. - ORSÁG, P.: Dějiny českých médií 20.století. Praha: 

Portál,  2010.  
3 Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2017-11-15]   
4 Porov. http://www.litcentrum.sk/slniecko, [online]. [cit. 2017-11-15]   
5 Porov. Slniečko 1969 
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V druhej polovici 30. rokov sa do popredia dostal týždenník Mladý hlasatel 

(1935-1940)6. Kresťanskej mládeži a deťom bol  v rokoch 1923-24 už do roku 1943 

venovaný kresťanský časopis Anděl strážný, ktorého šéfredaktorom bol Emanuel 

Masák rímskokatolícky kňaz, spisovateľ a literárny historik.7  

Okrem tradičných časopisov začínajú po roku 1989 vychádzať nové časopisy 

ako Maxík, Fifík a pod.  Maxík, časopis do školy i na doma, je určený najmä žiakom 

I. stupňa ZŠ.8 V škole ho možno využiť na hodinách čítania, prvouky, prírodovedy či 

vlastivedy. Ako nájdeme na jeho internetovej stránke, Maxík je nekomerčný časopis 

pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov9. Časopis Fifík je mesačník, ktorý vychádza 

od roku 1990. "Svojím obsahom podporuje medzipredmetové vzťahy, prináša tvorivé 

texty k vlastivede, biológii, matematike, cudzím jazykom (angličtina, nemčina, 

maďarčina, ruština, atď.), občianskej, hudobnej a výtvarnej výchove a, samozrejme, 

slovenskému jazyku a literatúre."10Okrem iného prináša aj čítania z noviniek 

slovenských a zahraničných autorov. Zaujímavosťou je, že na stránke časopisu je 

možné nájsť interaktívne cvičenia ako pexeso a pod.11 

Časopis Adamko je rovnako mesačníkom. Vychádza už od roku 2016. 

"Adamko je kamarát malých aj veľkých detí, ktorý ich nenásilnou formou učí 

o bezpečnosti, dbať o svoje okolie a životné prostredie, správne rozvíjať medziľudské 

vzťahy ale aj svoj potenciál a kreativitu."12 

Časopis Vrabček je detským časopisom s mesačnou periodicitou, svojim 

obsahom vhodným pre deti a žiakov  voveku 3-10 rokov. Jeho skladbu tvoria 

jednoduché literárne formy a obsahy ako básničky, rozprávky, maľovanky, hádanky, 

výtvarné námety pre šikovné ruky, vystrihovačky a veľa zaujímavých súťaží. Časopis 

nadväzuje na požiadavky predškolskej výchovy a učebné osnovy pre prvý 

stupeň ZŠ.13 

Časopis Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov. 

Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské 

vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste. 14 V tomto časopise majú deti 

možnosť nájsť duchovné témy primerané veku, hravé precvičovanie školského učiva, 

súťažné úlohy, ale aj zábavu a drobnosti pre šikovné ruky. V posledných dvoch 

rokoch sa prostredníctvom tohto časopisu eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí zameralo na výchovu k cnostiam.  

Ak sa na médiá pozeráme z pozitívneho uhla pohľadu, tak vidime, že v rámci 

troch základných funkcií médií, by mal detský časopis spĺňať informačnú, zábavnú 

a edukačnú funkciu15. Významné miesto práve v jej edukačnej funkcii má ilustrácia. 

U detských časopisov s dlhoročnou tradíciou možme v nich ilustrácie významných 

                                                 
6 Tamtieš, s. 55 
7 Porov. http://www.detske-casopisy.cz/tag/andel-strazny/ [online]. [cit. 2017-09-15]   
8 Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2017-11-15]   
9 Porov. http://www.maxik.sk/, [online]. [cit. 2017-11-15]   
10 Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2017-11-15]   
11 Porov. http://www.fifik.sk/zabava [online]. [cit. 2017-11-15]   
12 Porov. http://casopisadamko.sk/adamko-o-casopise [cit. 2017-10-10]   
13 Porov. http://casopisvrabcek.sk/ [online]. [cit. 2017-10-05]   
14 Porov. http://erko.sk/album/rebrik/  [online]. [cit. 2017-12-07]   
15 ZASĘPA T. - OLEKŠÁK, P.:  Mediálna výchova. Ružomberok: FF KU, 2008. s. 23. 
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slovenským umelcov ako Vincenta Hložníka, či Miroslava Cipára. V súčasnosti však 

ilustácie v neskôr vzniknutých detských časopisoch strácajú na kvalite a niekedy je 

doslova "cítiť", že ich jedinou funkciou, je prilákať dieťa, aby mu niekto z dospelých 

daný časopis kúpil.  

Výskum 

V rámci nášho článku by sme radi predtavili aj výskum, ktorý sa v rokoch 

2015 - 2017 uskutočnil na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky, v rámci 

projektu Vega - Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte 

kooperácie rodiny a škôl. Do výskumu bolo zapojených 151 učiteľov, 498 rodičov, 

480 žiakov a 27 riaditeľov, prípadne zástupcov základných škôl z celého Slovenska. 

Jedným z cieľov nášho výskumu zameraného na mediálnu výchovu 

v primárnom vzdelávaní bolo získať odpoveď na výskumnú otázku: Aké médiá 

rodičia kupujú svojim deťom a dovoľujú im ich používať doma a s rovesníkmi?  Keďže 

v súvislosti s printovými médiami, ktoré sú skôr na ústupe sme predpokladali, že na 

dané otázky nezískame dostatočné odpovede, stanovili sme si ešte ďalšie výskumné 

otázky, špecifické len pre printové médiá: Aká je miera využívania printových médií 

u žiakov primárneho vzdelávania v porovnaním s ostatnými médiami? Aké 

najčastejšie printové médiá žiaci využívajú? Ktoré časopisy školy objednávajú pre 

žiakov primárneho vzdelávania? Akým spôsobom sa žiaci primárneho vzdelávania 

dostávajú k daným časopisom? 

Učitelia mali zoradiť, ktoré z médií sú na prvej až deviatej pozícii 

v používanosti u žiakov. Na prvom mieste sa umiestnili digitálne  a komunikačné médiá, 

konkrétne mobilný telefón. Za ním nasledovali počítačové hry, televízia, hudba, počítač 

s prístupom na internet. Kniha sa umiestnila na siedmom mieste a za ňou sa umiestnila 

ostatná tlač (noviny a časopisy). Na posledom deviatom mieste sa umiestnilo rádio. 

Z daného vyplýva, že žiaci vo veľmi zanedbateľnej miere používajú vo svojom voľnom 

čase printové médiá. Uprednostňujú pred čítaním časopisov, čítanie kníh. Prioritné 

postavanie v ich voľnom čase majú však  digitálne média. Zároveň nie je možné pri 

časopisoch posúdiť či v nejakej miere vplývajú na správanie žiakov. 

Ako je možné vidieť v Tabuľke 1, najviac časopisov z pohľadu učiteľov žiaci 

čítajú v druhom a následne v prvom ročníku. V druhom ročníku je to až 58,3 % zo 

všetkých žiakov daného ročníka. Tzn. každý druhý druhák číta niektorí z detských 

časopisov. V prvom ročníku, pravdepodobne kvôli ešte menšej znalosti čítania je ich 

o trochu menej. Vo štvrtom ročníku je ich najmenej, len 26,5 %.  

Tab. 1: Porovnanie čítania časopisov podľa ročníkov 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 
Relatív.početnosť 53,6 58,3 35,1 26,5 

  

 V prvom ročníku sa nám prejavila závislosť voči mestu. Výskum ukazuje, že 

na vidieku a v menšom meste je závislosť čítania časopisov v prvých ročníkov menšia, 

ako v stredných a veľkých mestách.  

V jednej z otázok sme sa pýtali vedenia školy, či objednáva primárny stupeň 

detské časopisy. Zároveň mali zhodnotiť prácu s týmito časopismi. Iba jedna 
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z dvadsaťsedem škôl uviedla, že časopisy vôbec neobjednáva a jedna škola uviedla, 

že majú vlastnú knižnicu. Tri percentá škôl vedenie necháva na samotných učiteľoch, 

či vôbec, a aký časopis sa bude objednávať, prípadne uviedli, že niektoré časopisy si 

žiaci objednávajú sami. Ostatných 97 % škôl uviedlo o aké časopisy ide.  V Tabuľke 

2 uvádzame ktoré časopisy vedenie uviedlo, že ich pre školu objednáva. Vidíme, že 

najčastejšie  - v 14,28 % sú to časopisy Zornička, Slniečko a Fifík.  Po ňom nasledujú 

časopisy ako Adamko, Rebrík a Vrabček.  

Niektoré školy mali oddelené, ktoré časopisy objednávajú len pre prvý 

a druhý ročník a ktoré objednávajú len pre 3 a 4.ročník Pre prvý a druhý ročník 

objednávajú skôr časopisy ako Adamko, Vrabec, Zornička a pre tretí a štvrtý opäť 

niektoré školy uviedli časopisy ako Fifík a Slniečkov. Zovšeobecniť však sa toto 

delenie nedá na celú vzorku respondentov.  

Tab. 2: Objednávanie časopisov školami 

 Absolútna početnosť Relatívna početnosť 

Adamko 4 11,43 

English 1 2,85 

Fifík 5 14,28 

Fľak 2 5,71 

Maxík 3 8,57 

Ohník 1 2,85 

Rebrík 4 11,43 

Slniečko 5 14,28 

Včielka 1 2,85 

Vrabček 4 11,43 

Zornička 5 14,28 

SPOLU 35 100,0 
 

Rodičia v značnej miere počítajú s tým, že vhodné časopisy pre ich deti im 

objednáva škola, ktorú navštevujú.  Základné školy ešte stále objednávajú hromadne 

niektoré časopisy predovšetkým pre prvý a druhý ročník ZŠ. V porovnaní s minulosťou 

pred niekoľko rokov je percento objednávaní detských časopisov oveľa nižšie.  

Ak žiakom primárneho stupňa kupujú časopisy rodičia, ide predovšetkým 

o časopisy so špecifickým obsahom, ako Rebrík (kresťanský časopis), skautský 

časopis, ale aj dievčenské časopisy, prípadne časopisy zamerané na nejakú záľubu ich 

dieťaťa  - napr. kozmonautika, rybárstvo a pod.    

Medzi najčastejšie časopisy, ktoré objednáva škola a žiaci ich zvyknú číta,  

patria časopisy s dlhoročnou tradíciou ako Slniečko a Zornička.  Medzi ďalšie 

najčítanejšie časopisy vychádzajúce až po r. 1989 patria časopisy: Maxík, Fifík, 

Adamko, Fľak a pod. Jediný kresťanský časopis, ktorý sa objavoval ako u žiakov, tak 

aj u učiteľov  predovšetkým na cirkevných školách bol časopis Rebrík.  

Mierne alarmujúce je, že žiaci často čítajú dennú a bulvárnu tlač, prípadne 

reklamné letáky, ktoré sa im nepriamo dostanú do rúk skrze rodičov, ktorí si ich kupujú.  
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Záver a odporúčania 

Napriek tomu, že pedagogická a edukačná funkcia masmédií sa znásobuje ich 

schopnosťou multiplikovať podávané informácie,  kultúrna báza modernej epochy je 

ekonomicko-materiálna a najrozvinutejšie rozmery, ktoré sú najviac podrobené 

starostlivosti, sú tie spojené so zmyslovosťou,16 dokiaľ človek nemá upevnenú nosnú 

štruktúru osobnosti, potrebuje vedľa virtuálnych kontaktov predovšetkým aj nosné 

reálne kontakty,17 ktoré sú prostredníctvom printových médií oveľa bližšie ako 

elektronické18 Dieťa si môže vziať svoj obľúbený časopis so sebou na výlet, môže si 

do neho niečo dôležité podčiarknuť, kresliť, písať, môže sa k nemu vrátiť a správať 

sa k nemu podobne ako ku knihe, ale musí mu to niekto ukázať.     

Rodičia, tak ako vo všetkom, aj v čítaní časopisov by mali byť pre svoje deti 

príkladom. "Deti nepresvedčí nič tak, ako príklad ich rodičov."19 Dobré, či zlé návyky 

deti až ťak nedenia, ale osvojujú si ich cez príklad svojich rodičov. 

Je dôležité, aby žiaci mali možnosť stretnúť sa s tlačeným časopisom a preto 

navrhujeme viac motivovať žiakov k tomu, aby si zvolili časopis, ktorý budú 

odoberať, resp. predstaviť rodičom vhodné časopisy pre deti, ktoré by bolo dobré 

deťom kupovať, či objednať.  Ideálne je, ak tieto časopisy využíva aj učiteľ prvého 

stupňa na niektorých predmetoch, ako je literárna výchova, výtvarná výchova, alebo 

v rámci medzipredmetových vzťahov ako aj vrámci mediálnej výchovy.   
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Elementárna hudobná tvorba 

Elementary Music Creation 

Tomáš Boroš 

Abstract 

Presently, music education is still dominated by reproduction musical 

activities. In line with the requirements of contemporary education, it is 

essential to equally include production activities - musical creation. The paper 

contains the theoretical basis of elementary music composition and also 

application - examples of elementary musical creativity in particular musical-

educational activities and one model of the elementary composition and 

improvisation method “Skladačky”. 

Key words: Music Education. Music Creativity. Elemental Improvistation. 

Elemental Composition. Musical-Educational Activities.  

1 Úvod, teoretické východisko   

Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudbou (obsah), 

hudobnými činnosťami (metóda) a hudobnými schopnosťami (cieľ). Charakter 

edukácie určuje prístup k týmto trom prvkom, ktorý môže byť dvojaký: s ťažiskom 

na reprodukciu – imitáciu, opakovanie alebo s ťažiskom na produkciou – tvorbu, 

vytváranie. V oboch prípadoch ostáva v platnosti vymedzenie hudobnej edukácie 

troma prvkami (hudbou, činnosťami a schopnosťami), mení sa však charakter týchto 

prvkov,  kvalita celku, atmosféra „duch“ edukácie a s tým spojený charakter a kvalita 

interakcie učiteľ –žiak a zaangažovanosť žiaka.  

Reprodukčný, imitačný prístup v hudobnej edukácii nemožno v nijakom 

prípade označiť za negatívum. Negatívom je absencia produkčných tvorivých 

činností, resp. absencia optimálneho balansu medzi produkčným a reprodukčným  

prístupom, medzi interpretáciou, tvorbou a teoretickou reflexiou. Reprodukčný, 

imitačný prístup má viacero benefitou: pomerne rýchle (časovo ekonomické), názorné 

nadobudnutie zručností a následne teoretických vedomostí. Výsledok reprodukčného 

prístupu tvorí základ pre tvorbu, ktorá úzko vychádza z činnostných skúseností tvorcu 

nadobudnutých imitáciou, resp. tvorca vo svojej originálnej tvorbe vychádza 

z poznania množiny piesní, skladieb, diel iných skladateľov, ktoré spoznal ich 

reprodukciou. Treba zdôrazniť, že aj hudobná reprodukcia, najmä v podobe 

interpretácie poskytuje priestor pre tvorivý prístup jedinca, pretože hudobná 

interpretácia (reprodukcia) nikdy nie je iba mechanickým dekódovaním už fixovanej, 

vytvorenej skladby. Aj finálne a v zápise fixované hudobné dielo vyžaduje tvorivosť 

interpreta pri svojej znovurealizácii, interpret sa stáva metaautorom, každý hudobný 

tvar nevyhnutne vytvára priestor pre vlastné riešenia interpreta (interpretovať – 

vysvetliť, vykladať, podať, či reprodukovať – opätovne vytvoriť). Napriek tomu, že 

v nijakom prípade nemožno povedať, že interpretačné (reprodukčné) umenie je menej 

tvorivé ako kompozičné (produkčné), predsa len možno pozorovať odlišnosti oboch 

fenoménov, ktoré si vyžadujú (a rozvíjajú) rozličné hudobné schopnosti, rozličné 

postupy ľudskej psychiky, hudobného myslenia. Interpretačné umenie má v hudobnej 
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edukácii nenahraditeľnú funkciu, treba však zdôrazniť, že aj kompozičné, 

improvizačné je (by malo byť) nenahraditeľné a to aj v hudobnej edukácii na 

elementárnej úrovni. Kým interpretačné umenie má neotrasiteľné postavenie 

v hudobnej výchove na ZŠ, či v hudobnej edukácii na ZUŠ, kompozícia sa 

v primárnom i sekundárnom vzdelávaní vyskytuje len veľmi vzácne.  

Tvorivosť poukazuje na vnútorné psychické procesy a zároveň na interakciu 

s okolitým svetom – na základe vnútorných psychických pochodov vytvárame 

originálny produkt pre vonkajškovú realitu, pozitívne meníme, ovplyvňujeme okolitú 

realitu, tvorivé myslenie, resp. jeho výsledky prejavujeme navonok v podobe činnosti. 

Hudobná tvorba v kontexte hudobnej edukácie prirodzene obsahuje túto syntézu 

tvorivosti, syntézu vnútorného, psychického (hudobné schopnosti, špecifické tvorivé 

myslenie) a vonkajškového, činnostného (hudobná činnosť). Hudobná tvorba 

v hudobnej edukácii je priamo spojená s hudobnou činnosťou alebo z činnosti 

bezprostredne vyplýva. Bez priamej skúsenosti s hudobnými činnosťami nie je 

v edukácii možná hudobná tvorba (viac menej to platí aj pre hudobnú tvorbu mimo 

edukačného kontextu – napr. u profesionálnych hudobníkov). Bez  zažitia hudby 

v konkrétnom fyzickom čine nie je možná hudobná tvorba. Čím má jedinec viac 

skúseností s hudobným umením, tým je spojenie tvorby s fyzickou vonkajškovou 

činnosťou voľnejšie. Hoci profesionálny hudobník (skladateľ) nemusí pri tvorbe 

bezprostredne vychádzať z hudobnej činnosti, resp. jeho tvorivý proces nie je 

činnosťou priamo determinovaný (komponovanie mimo hudobného nástroja), jeho 

myslenie, imaginácia, pamäť a iné špecifické psychické procesy vychádzajú 

z predchádzajúcej reálne znejúcej hudby ako výsledku fyzického činu, vlastnej 

empírie. Treba zdôrazniť, že činnosť je neodčleniteľným  komplementárnym 

spojením psychických procesov a telesnej aktivity, vonkajších a vnútorných dejov 

osobnosti, resp. hudobná činnosť je neoddeliteľná od hudobných schopností, činnosť 

vytvára a rozvíja hudobné schopnosti.  To znamená, že tvorbu determinuje činnosť 

nie len svojim hudobným (zvukovým) výsledkom, ale aj svojou priestorovo-

vizuálnou fyzickou realizáciou. 

Kým profesionálny hudobník vychádza pri tvorbe z predchádzajúcich 

hudobno-činnostných skúseností, žiaci tieto skúsenosti iba nadobúdajú, preto 

u žiakov prebieha tvorba súčasne s realizáciou hudby – s činnosťou. Keďže s menej 

skúsenými žiakmi sa nemôžeme oprieť o predchádzajúcu hudobno-činnostnú 

skúsenosť, pri tvorbe vychádzame z činnosti prebiehajúcej v reálnom čase, 

stotožňujúc hudobnú tvorbu s hudobnou činnosťou.  

Tvorba v edukácii vyžaduje konkrétny materiál, ktorý iniciuje tvorivé 

myslenie a je prostriedkom na fyzické vonkajškové vyjadrenie vnútorných 

intelektových pochodov - tvorivého myslenia.  

2  Príklady elementárnej hudobnej tvorby 

2.1. Príklad 1: Hudobno-edukačná aktivita Hľadáme zvuky mimo nášho tela 

Zdrojom zvuku sú v tejto aktivite okolité objekty, ktoré spočiatku inšpirujú 

svojou vizuálnou podobou, resp. vizuálne vnímanie determinuje ich výber. Cieľom je 

konečný výber objektov determinovaný ich zvukovými vlastnosťami.     

Úlohou žiakov je nájsť v okolí objekt, ktorý vydáva zvuk – stručné slovné 
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usmernenie učiteľa obsahuje iba povzbudenie porozhliadnuť sa po okolí, nie je 

potrebné vysvetľovať, že zvuk objektu zistíme až po iniciovaní vibrovania objektu. 

Žiaci sa rozhliadajú po miestnosti a skúšajú zvuky rozličných objektov, poklopávajú, 

potľapkávajú, šúchajú po nich. Primárnym iniciátorom zvuku sú ruky, zdrojom 

objekt.  Napokon si vyberú jeden, ktorý ich najviac upútal svojim zvukom.  

Hľadajú optimálny spôsob hry na vybranom objekte – po určitom čase ho 

predstavia v sólovej hre – členovia skupiny sa navzájom počúvajú i vizuálne 

registrujú. Pri sólovej zvukovej prezentácii  žiak spolu s učiteľom i ostatnými žiakmi 

skupiny optimalizujú zvukové využitie objektu, hľadajú varianty použitia.  

Napokon si žiaci vyskúšajú súzvuk nájdených objektov v skupine. Ak sú 

nájdené predmety ľahko prenosné (kľúče, papier, taška, kniha), deti ich môžu priniesť 

do skupiny, resp. na svoje pôvodné miesto. Ak sú pre svoje rozmery, resp. váhu, alebo 

inštaláciu neprenosné (tabuľa, stena, okenná tabuľa, skriňa), dieťa ostáva pri nich, 

čiže v mieste nálezu.   

Nájdené objekty následne použijeme v hudobnom procese, tým sa stávajú hudobnými 

nástrojmi. 

Po zvukovej prezentácii nájdených objektov a ustálení spôsobu ich použitia, 

učiteľ v spolupráci s deťmi hľadá podobné zvukové farby – spolu vytvoria skupiny 

homogénne znejúcich objektov. Učiteľ (neskôr ho môže vystriedať jeden zo žiakov) 

jednoduchými dirigentskými gestami udáva nástup a odsadenie hry žiakov 

vskupinách, gestami udáva i dynamické zmeny vo zvukovom procese. V závislosti na 

kvalite zloženého zvuku učiteľ „mieša“ v rozličných kombináciách jednotlivé 

skupiny do jednotného celku – improvizovanej formy. 

Výhodou zloženého zvuku súčasne znejúcich viacerých objektov je pútavejší,  

inšpiratívnejší zvukový výsledok. Zvuky objektov v sólovom použití zväčša nemajú  

natoľko kvalitný zvuk – chýba im dozvuk, výraznejšie vibrácie. Avšak aj spoločné 

znenie objektov bez sprehľadnenia zvukovej masy sa po čase stáva nezaujímavým. 

Rozdelenie žiakov do skupín spája výhodu  súčasne znejúcich objektov, ktoré sú však 

zároveň diferencované  vo viacerých zvukofarebných kontrastných plochách.  

Je viacero možností, aké zvukovo príbuzné skupiny vzniknú, časté situácie 

sú: 1. zvuky kovových materiálov – so žiakmi ich v diskusii budeme charakterizovať 

ako zvuky „cinkavé“, „lesklé“, „chladné“,“ striebristé“ a pod. (kľúče, kľučky, nohy 

školských kovových stoličiek a lavíc – najlepšie znenie dosiahneme ak sa na nich hrá 

rovnako kovovými predmetmi)  2. zvuky drevených materiálov – zvuky“ temné“,“ 

matné“, „suché“, „teplé“ (tabuľa, drevená dlážka, stolička, lavica  a pod.)  3. zvuky 

šuštiacich, príp. chrastiacich  materiálov – „šumivé“,“ šuštiace“, „chrastiace“, 

„veterné“ (mikroténové vrecká, papiere, časti oblečenia, hrkálky, fľaše s vodou, 

objekty na ktorých nehráme úderom, ale šúchaním). Môžu samozrejme vzniknúť aj 

iné skupiny – v závislosti od objektov, ktoré sa v okolí nachádzajú.  

Je dôležité priviesť žiakov k vedomému modelovaniu dynamiky podľa 

dirigentských gest. Forma celku vzniká jednak vývojom jednotlivých „zvukových  

epizód“ v rámci jednej skupiny a jednak striedaním a prelínaním jednotlivých skupín. 

Aktivitu možno vizualizovať aj vytvorením partitúry so symbolickými zápisom: 

každá skupina sleduje svoj riadok v partitúre a usiluje sa hrou vyjadriť zápis.  
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2.2. Príklad 2: Hudobno-edukačná aktivita Hľadáme zvuky  
 

Hľadáme rozličné spôsoby hry zvlášť na hlavici a na tele zobcovej flauty. Na 

hlavici (oddelenej od tela nástroja): siréna, vŕtačka – zakrývanie a odokrývanie 

vzduchového otvoru dlaňou, vábnička – vsúvanie prstu do vzduchového otvoru, spáč 

– do hlavice dýchame jemne ako keď spíme, iné zvukové efekty – prekrytie jazýčka 

a zvukového výrezu dlaňou a následné fúkanie. Na tele zobcovej flauty (oddelenom 

od hlavice nástroja) - telo flauty držíme priečne - fúkame do tónových dierok – 

postupne, alebo v rýchlom „ťahu“; tľapkáme dlaňou na vzduchový otvor; pod 

rozličnými uhlami fúkame do vzduchových otvorov; prstami klopkáme na tónové 

otvory. Hľadáme ďalšie možnosti. 

Pekné zvukové efekty vznikajú v skupinovom vyučovaní, hra na tele zobcovej 

flauty umožňuje príjemné, tichšie zvuky. V hre na hlavici i na celom nástroji, pre 

zvukovú prieraznosť, uprednostňujeme hru v menších skupinách alebo sólovo.  

Po fáze individuálneho objavovania rozličných spôsobov hry na flaute 

a nachádzania jej pestrých zvukových možností možno túto aktivitu zorganizovať do 

kompaktnej hudobnej formy, ktorú realizuje celá skupina na kompletnom nástroji 

(spojená hlavica s telom):  

 

 
 

     fúkanie do tónových dierok zhora nadol a opačne pri priečnom držaní flauty 

  

      hra dlaňou na dolnom vzduchovom otvore flauty  

         

                        trilok medzi dvomi ľubovoľnými tónovými dierkami (v štandardnom 

spôsobe hry na flaute) 
 

Zmena spôsobu hry a teda i zmena zvuku, čiže presun z jedného modelu 
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k druhému v grafikom symbolickom zápise (deti ho majú k dispozícii na tabuli) sa 

realizuje na dirigentské gesto. Signálom prechodu z modelu k nasledujúcemu modelu 

môže byť aj učiteľov klavírny sprievod (príp. na keyboarde): učiteľ striedavo 

improvizuje v basovej a diskantovej polohe nástroja – keď žiaci počujú nízke tóny 

nehrajú, vysoké tóny sú pre nich signálom na začatie hry na nástroji, pri opätovnom 

zaznení basových tónov hru prerušia, pri nasledovnom zaznení diskantovej polohy 

realizujú ďalší model symbolického zápisu. Grafický záznam tejto skladby sme 

uviedli ako príklad. Spôsoby hry a tvorenie zvukov si určuje každá skupina osobitne, 

podľa návrhov žiakov a učiteľovej koordinácie. Žiaci následne vytvárajú vlastné 

kompozície – symbolickým zápisom vyjadria spôsob hry a vývoj celku.  

 

2.3. Príklad 3: Hudobno-edukačná aktivita Nakreslená hudba  
 

Hlasom alebo inštrumentálne realizujeme symbolický zápis, resp. 

symbolickým zápisom sa usilujeme vyjadriť počutú hudbu. Toto zobrazenie zvuku 

čítame ako v klasickej notácii zľava doprava, pri viachlase vrstvíme jednotlivé línie 

pod seba. Smer zakreslenej línie zdola nahor (pri čítaní zľava doprava) žiaci zväčša 

intuitívne realizujú ako stúpanie výšky tónu, príp. dynamiky a naopak. Súvislú líniu 

zväčša chápeme ako legato, oddelené drobnejšie tvary – krúžky, bodky, 

trojuholníčky, ako non legato, resp. staccato (taktiež v súlade s klasickou notáciou). 

Takto vizualizovaný zvuk realizovaný hlasovou alebo inštrumentálnou činnosťou 

možno považovať aj za predčitateľskú gramotnosť, prípravu na čítanie klasickej 

notácie a pochopenie princípu grafického záznamu hudobných procesov. 

 

             

            

            

             

 

 

Zápis čítame zľava doprava, jednotlivé tvary sú oddelené prázdnym miestom 

- v realizácii je to  pauza, ktorú je potrebné vedome vnímať – „precítiť ticho“. 

Jednotlivé tvary znamenajú vždy inú hlasovú alebo inštrumentálnu „akciu“, ktorá sa 

usiluje vyjadriť tvar zvuku (transformovať vizuálne do zvukového). Napríklad prvý 

tvar  vnímame ako plynulé, príp. mäkšie stúpanie výšky tónu glissandom (priamočiara 

stúpajúca línia by znamenala skôr náhle „tvrdšie“ glissando). Glissando príp. 

sprevádza aj nárast intenzity (crescendo). Po  pauze nasleduje ďalší tvar evokujúci 

postupné klesanie s občasným miernejším stúpaním tónovej výšky. Ďalší tvar – žiaci 

ho zvyknú nazývať „motaninou“, „čarbanicou“, poskytuje interpretovi voľnejšie 

asociácie na realizáciu - tmavšia plocha, výraznejší útvar, akýsi chaos často evokuje 

výkrik, akcent, dlhšiu plochu do seba „narážajúcich“ spoluhlások, príp. rýchle tempo 

– imitáciu rýchleho toku reči a pod. Nasledovné krúžky sú atomizované tóny 

rozličných výšok atď. 
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2.4. Príklad 4: Skladačka č.6 (Boroš,2016)  
  

Na začiatku práce s modelom je výzva zaujať ostinátnym motívom, spočiatku 

možno najmä jeho vizuálnou a logickou zákonitosťou. Princíp zmršťovania 

ostinátneho motívu objasníme najmä priamou ukážkou na klaviatúre. Túto 

demonštráciu princípu sprevádzame slovným komentárom, verbalizáciu názorného 

predvedenia však obmedzujeme len na stručné  výzvy (najmä „všimni si“) a otázky, 

ktorými zisťujeme, čo žiak vypozoroval: „Všimni si, čo sa tu deje...“; „Vieš povedať, 

ako pracuje tento stroj?„; „čo nasleduje po tomto....“ (keď už žiak vypozoruje 

zákonitosť postupu). Predstava mechanického stroja môže pomôcť zdôrazniť logickú 

zákonitosť ostinátneho motívu. Pri hľadaní ďalších postupností s logickou 

zákonitosťou vychádzame predovšetkým z vizuálneho vnímania – jednak kláves 

a jednak prstov a potom kombináciou týchto dvoch množín prvkov. Tieto množiny 

prvkov nám umožňujú vytvárať rozličné kombinácie. Kombinácie získajú zákonitosť, 

stanú sa princípom pri možnosti viacnásobného opakovania určitej kombinačnej 

sekvencie. Zákonitosť môžeme hľadať najskôr na prstoch, mimo klaviatúry. Prsty 

jednej ruky máme pred sebou ako keď čítame knižku a ukazovákom druhej ruky 

hľadáme postupnosť, model, alebo prsty jednej ruky sú na podložke a princíp 

hľadáme pohybom jednotlivých prstov, ako keď hráme na klavíri. Princípy hľadáme 

na základe vizuálnej kontroly, vytvorený princíp je možné vždy presne slovne 

formulovať, napríklad: použil som každý druhý prst smerom nahor (na ľavej ruke 5., 

3. a 1. prst) a smerom nadol použijem tie, ktoré sa doteraz nehýbali, (resp.) ktorých 

sa dosiaľ nedotkol ukazovák druhej ruky (smerom nadol to budú na ľavej ruke 2. a 4. 

prst). Kombináciu možno opakovať – vzniká „stroj“ so zákonitosťou 1,3,5 / 

2,4//1,3,5,/2,4 atď. (čísla označujú prsty ľavej ruky). Iné princípy na prstoch ľavej 

ruky: 5,4, –1/ 4,3,-1/ 3,2-1//5,4, –1/ 4,3,-1/ 3,2-1 atď. (dva krajné prsty sa kombinujú 

s palcom), alebo 5,3,2,1/4,3,2,1// 5,3,2,1/4,3,2,1// a pod. Doposiaľ boli kombinácie 

v rovnorodých rytmických hodnotách, diferencovaním rytmických hodnôt zvýšime 

kombinačné možnosti: napr. na ľavej ruke: 5,1,5,1 (osminové) 3,3, (štvrťové, alebo 

polové)// 5,1,5,1 (osminové) 3,3, (štvrťové, alebo polové)//atď. (princíp vyžaduje 

viacnásobné opakovanie vymysleného modelu). Po vytvorení prstového 

kombinačného modelu môžeme princíp preniesť na klaviatúru. Aj v následnej 

improvizačnej časti pokračujeme v duchu „mechanického zvukového stroja“. Do jeho 

súkolia pridáme rad ľubovoľne dlhých, stúpajúcich chromatických radov so 

začiatkom v blízkosti, resp. rozličnej, ale neveľkej vzdialenosti od ostinátneho 

„motora“. Princíp stroja sa komplikuje, ostinátne rady nevytvárajú v súvislosti 

s ostinatom nejakú presnú zákonitosť, ale svojim priebehom „nota proti note“ 

zachovávajú charakter stroja. Navyše ich chromaticky stúpajúce frekvencie vytvárajú 

akési zvláštne „továrenské“ napätie nejakého náročného „výrobného procesu“ (jedna 

z možných imaginácii modelu). Realizovať obe pásma modelu je interpretačne 

náročné, preto spočiatku realizuje ostinato učiteľ, alebo iný žiak.  

 

Záver  
 

U učiteľov pretrváva klasické hudobno-pedagogické vzdelávanie, ktoré 

preferuje reprodukčné činnosti. Požiadavky súčasnej školy sú však jednoznačná 

preferencia samostatnosti a tvorivosti žiaka. V rámci hudobnej edukácie sa tieto 



Boroš, T.:  

Elementárna hudobná tvorba  

70 

požiadavky efektívne napĺňajú hudobnou tvorbou: elementárnou improvizáciou 

a kompozíciou. Produkčné činnosti kladú veľkú náročnosť na prípravu učiteľa 

a vyžadujú učiteľove špecifické kompetencie. Kľúčom k efektivite hudobného 

vzdelávania v súčasnosti je pripravený a kvalitne vzdelaný učiteľ aj v oblasti 

elementárnej hudobnej tvorby.  
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Základy improvizácie pre začiatočníkov 

Foundational Improvisation for Beginners 

David di Fiore 

Abstrakt  
Veľmi často som počul ľudí hovoriť, že nevedia improvizovať, ale 

v skutočnosti improvizovať môže každý, kto má základy klavírnej hry. Tento 

príspevok sa bude venovať viac metódam štruktúrovanejšieho improvizačného 

štýlu než improvizácii vo voľnej forme. Pre mnohých hudobníkov pôsobiacich 

v chrámoch alebo pre tých, ktorí majú radi tvorivosť, umenie improvizácie 

ponúka množstvo spôsobov využitia fantázie, a to bez stresu z hry. Veľmi 

často, študenti, ktorí majú problémy s čítaním nôt, vedia excelentne 

improvizovať, a to im umožňuje aj čítanie jednotlivých hudobných línií. 

Samozrejme, je to proces, ktorý si vyžaduje byť dopĺňaný rozvojom iných 

zručností. Môj príspevok priblíži niektoré postupy, vhodné pre tých, ktorí 

s improvizáciou začínajú. 

Kľúčové slová: Improvizácia. Tvorivosť. Hudobná predstavivosť. Hudobná forma. 

Ornamentácia. 

Have a Plan/Map/GPS for your improvisation 

The very first thing to do before even touching the keyboard is to have a plan. 

I call this having a GPS. Improvisation is not just sitting down at a keyboard and 

„doodling“ with no thought before setting ones hands on the keys. That means for the 

beginner do not try to do too many things at one time. Have a concise goal in mind 

and a concise plan to attain that goal.. Sometimes things happen in an improvisation 

and it takes you someplace where you did not expect it to go. But having a GPS 

hopefully will keep you from falling apart if the improvisation goes a different way 

than you planned. Some of the nicest improvisations can revolve around a very simple 

idea like a hymn tune with a pedal point or possibly a simple ostinato, which we will 

speak about. 1 

Do Not Stop 

No matter what happens do not stop and correct what does not follow your original 

plan. Really there cannot be a mistake in an improvisation! But stopping and 

correcting what is perceived as a mistake will surely point out to everyone that 

something is wrong.  

  

                                                 
1 See Leech, Renee, Sound Structures for Music Improvisation, 

creativemusicworks.com/imp/ost.htm 
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Look to Composers for Improvisational Ideas 

Looking to composers for the techniques they use in composition is a good 

starting point. 2 Choosing a theme is also important. I advise beginning students to 

choose a theme that is not too chromatic, and one where the melody does not modulate 

too far from the tonic. Any melody line from any source can be used as an 

improvisatory tool, although in our school the class I teach is for liturgical „service“ 

playing so that we use sources that are used in Slovak churches. Those sources 

include: the Slovak hymnal (JKS, Jednotný Katolicky Spevnik), and Liturgicky 

Spevnik II and III. 

Pedal Point  

The pedal point can be a single held note or a single note with a rhythmic 

figuration. For example a „c“,  held in one hand or pedal with a melody or theme above 

that or for example a c played in octave skips in 4/4 time with eight note values. 3 

As a teacher I have the students choose a hymn for example from the JKS 

Hymnal  for a theme; it can be played in any number of parts 2,3 or 4, as they choose 

but simply to play it over a pedal point such as in C Major, a C or in D Major a D, that 

being the tonic of the key; in some cases the pedal point could be the Dominant of the 

scale.  Hearing the pedal point chosen with four-part harmony, gives  a whole new 

feeling to the hymn. Moving the pedal point around from right hand to left hand to 

pedal is also a needed technique, as well as moving the theme around in the same 

manner. 

Ostinato patterns also are a great improvisatory tool. In ¾ meter for example, 

a simple ostinato in the key of C would be moving from C on the first beat to G on 

the third beat, or changing on the first beat of the bar also is possible. Of course one 

can then develop more complex ostinati both harmonically and rhythmically.4 

Next it is possible to extend the hymn form by adding improvisatory bars 

between the phrases of the hymn using both ostinati and repeated pedal point devices. 

Also using a model for example a fugue subject of Bach  for this extention can be 

interesting. For example using an ostinato pattern modeled after Bach’s D-Major 

Fugue (BWV 532)  in these additional bars is possible. At first at least I would not 

extend these interludes more than 2 to 4 bars between phrases to keep a concise form.  

Another very fun technique is to construct a small „quasi“ fugue, using the first few 

bars of a hymn or another theme as the subject, improvise a real (at the 5th) or tonal 

answer (at the 4th), move the theme to the pedal in the tonic and bring to a close with 

the last few bars of the hymn. One should be to be sure to introduce the proper 

accidental in moving to the dominant, and again when moving back to the tonic. For 

example in the key of D answering at the 5th introduce a g# when moving to A and 

a g natural when moving back to the tonic in G.  

                                                 
2 See Jones, Joyce, Organ Improvisation, (the art of instant composition). 
3 See A Formipo, Sibelius Academy, Pedal Point, http://www3.siba.fi/afroimpolen/pedal-

point 
4 See 2 
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Imitation is another possibility. To begin one can play the first phrase of the 

theme, in one hand and answer in unison in the other hand possibly over a pedal point 

or ostinato.  The answer could  be at various intervals such as the 4th or 5th. An answer 

in retrograde is possible as well, that is, to answer the phrase with the same melody 

but to play it backwards to the beginning. Techniques such as answering in 

augmentation, where the answer is in note values two times as long or in diminution 

where the answer note values are two times shorter are also effective. Developing an 

inverted answer either by exact inversion or a „pseudo“ inversion is another 

possibility.5  

The form following a Theme and Variations is always fun to improvise. For 

example, a very short theme and variation form for a beginning student, could include 

the statement of the theme, followed by some kind of variation over a pedal point, one 

with an ostinato pattern always passing the theme around from one hand to the other 

or pedal, possibly a rhythmic variation where a 4/4 meter can become a 3/4 or a 3/4 

a 4/4 or any change from the written meter, a key change possibly changing from 

minor to major or major to minor, and possibly a finishing statement of the theme on 

full organ over a pedal point with the tenor voice played an octave higher. The final 

variation could be a quasi-fugue, or toccata which we will speak about later.  

Another possibility is the Baroque style Chorale Prelude in the manner of 

Buxtehude. In this style the form involves interludes between the phrases of the 

chorale melody. While these can be freely improvised it also possible to use the alto, 

tenor and bass voices of a given harmonized melody, without the soprano to construct 

those interludes. It is not necessary to play them exactly but only to use them for 

a basis to improvise from. So for example to begin, play the alto tenor and bass of the 

first phrase of the hymn, adding ornaments freely, then return to the first phrase of the 

chorale and bring in the theme of the hymn on another manual with a solo type 

registration, with alto and tenor on the second manual, and the bass in the pedal. The 

process repeats with another interlude, and the next phrase of the chorale and so on 

until the last phrase of the chorale.  

The possibilities to ornament the soprano are of course endless in this form 

and in others as well. To ornament in the soprano one can add 1, 2 or more notes 

ascending or descending depending on the technical ability of the performer, usually 

but not  necessarily step-wise from the melody, trills, appoggiaturas, mordents, turns, 

or any other ornament appropriate to the period you are improvising in.6 It is also good 

to develop the skill of oranmenting the bass line by adding passing tones, and 

neighboring tones  which would allow for the development of a 2 part „duo“ with 

soprano and and an ornamented bass line.7 

The toccata is of course one of the most popular forms and is not as daunting 

as one may think. I always advise students to look at the famous toccatas written over 

the ages as a source for inspiration. Also developing toccata patterns can also be done 

by studying patterns used by composers. For example the left hand of the famous 

Toccata from the Widor 5th Symphony provides many possibilities when used as 

                                                 
5 See Johns, Michele, Hymn Improvisation, p.15 
6 See 5 
7 See 5 
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a model for an improvisation in Toccata style. It follows that one develops a library 

of patterns then (not just in the toccata but in all styles) which can serve at the moment 

when they are needed.Once the pattern has been decided then harmony can play a role.  

Using scale tones 1,2,4, and 5 and/or 1,4,5 and 6 will usually prevent problems 

with minor keys.8 Developing a form for the toccata is the next step. In liturgical 

playing, it is certainly possible again to use a hymn for the theme and also to be sure 

to move the theme possibly starting without the pedal with a toccata figuration in the 

left hand, and the theme in the right hand, then move the figuration to the right hand 

with the theme in the left hand  and finally possibly both hands play the figurations 

and the theme moves to the pedal.  It is also very effective to modulate at least on one 

phrase of the hymn.9 

Modulation could be the topic of an entire paper, but briefly, one could use 

the circle of fifths to modulate to the new key, using a pivot chord common to both 

the new and old key. For example from C to G  I-ii-II7 (V7 in going from C to G 

would be a D7)-to I of the new key (G) , is one possibility. Following a pattern of 3rds 

also is possible using the note between as the pivot. For example, modulating from C-

Major to E-Major one can use d as the pivot note. 

Finally, another technique involves moving the melody of the hymn to the 

alto, tenor or bass voices in 4 parts,  as a solo line on a separate manuel. This is not 

a technique which can be done without careful practice. I suggest practicing 2 voices 

at a time, very slowly, until the technique is mastered. 

Conclusion 

Finally there are differing approaches to improvisation.  Some methods begin 

with the harmonization of melodies before even embarking on improvisatory 

techniques.10 Others rely more on theory, and freedom without regard to structure and 

both of these methods are certainly valid. The ideas I have presented will certainly 

work in a variety of contexts, and can form a good basis for further development when 

used additionally with advanced harmony and structure. What is important is to give 

students foundational tools from which they can develop their own ideas and use their 

own imaginations. Indeed these tools can then be transfered to much larger sonata 

forms, fugues, and even to an improvised „Symphony“ in 4 movements. The sky is 

the limit when it comes to improvisation. 
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Muzilienka: hudobno-tvorivé dielne pre rodičov  

s deťmi batolivého veku 

Muzilienka: Creative Music Workshops for Parents 

of Toddlers  

Martina Krušinská1 
Abstract 

Muzilienka are original creative music workshops for parents of toddlers, that 

are at present systematically implemented at Stanica Záriečie in Žilina. The 

paper in detail presents the form and contents of this specific informal music 

education. 

Key words: Muzilienka. Creative Music Workshop. Toddler. Elementary Music. 

Music Education. 

Muzilienka je založená na systematických kolektívnych stretnutiach rodičov 

s deťmi batolivého (1–3 r.) a predškolského veku (4–6 r.). Do dielní je možné 

integrovať deti so špeciálnymi potrebami. V súčasnosti prebiehajú dielne každý párny 

pondelok pre deti batolivého veku na Stanici Záriečie v Žiline. Hudobné dielne sa 

striedajú s výtvarnými dielňami, pričom témy dielní sú často rovnaké. Jedna dielňa 

trvá 60 minút. 

    
Zdroj: Archív Stanica Záriečie  

V dielňach nevyžadujeme hudobno-umeleckú dokonalosť. Vyjadrujeme sa 

v priestore tzv. elementárnej hudby, v ktorom sa prirodzene spája hudba s pohybom 

a materinským slovom. Tešíme sa z autentických (hudobných) výpovedí detí 

a rodičov tvorených v slobode. Na nič sa nehráme, iba (sa) jednoducho spolu hráme. 

Každá dielňa pozostáva z nasledovných hudobných činností: zo spevu – z pohybu 

k hudbe – elementárnej hry na hudobných nástrojoch – z počúvania hudby 

v elementárnej hudobnej dramatizácii. Väčšinou dodržiavame nasledovné fázy 

stretnutia: úvodný hudobný pozdrav – pohyb s fitloptami – osvojenie piesne – pohyb 

k hudbe s dramatizáciou – elementárna hra na nástrojoch – relaxácia a opakovanie – 

záverečný hudobný pozdrav. 

                                                 
1 Príspevok je súčasťou tém rozvíjaných v rámci grantovej úlohy „Princípy Orffovho 

Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov“ (039UKF-4/2016). 
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Všetky aktivity spája jedna téma venovaná jednému stretnutiu. Tému môžu 

rodičia s deťmi ďalej rozvíjať doma. Ako pomôcku dostanú materiál z každej 

hudobnej dielne, na ktorom sa nachádzajú hudobné výrazy, pieseň, riekanka, základné 

údaje k počúvanému hudobnému dielu, odkaz na zaujímavé YouTube zdroje najmä 

k počúvaným skladbám. 

V nasledujúcom texte sa zameriame na vzdelávací obsah vybranej dielne 

a jeho reflexiu z hľadiska dôležitých princípov a aktivít hudobného procesu s deťmi 

batolivého veku. Považujeme za podstatné zdôrazniť, že rodičov vnímame 

v hudobnom procese dielní ako rovnocenných partnerov detí. Všetky hudobno-

vzdelávacie ciele sú teda orientované aj k rodičom (niektoré ciele sú zamerané 

vyslovene na rodičov, viď tabuľka nižšie). 

Téma: Bubnovanie ďatľa (vybraná hudobno-tvorivá dielňa) 

 Fáza voľnej hry dieťaťa a pozorovanie dieťaťa  

 Úvodné rituály 
Lektorka pozdravuje spevom a hrou na zvonkohre každé dieťa. Najskôr zaspieva 

s lektorkou rodič, potom všetci:  Ahoj, ahoj ...meno dieťaťa... pozdravujem ťa. 

Lektorka hrá na klavíri rôzne hudobné tvary, deti gúľajú fit-lopty a reagujú na všetky 

už osvojené hudobné tvary zmenou v pohybe. 

 Fáza motivácie 
Lektorka dá deťom hádanku: rozpráva im o vtáčikovi, ktorého počula nedávno v lese. 

Pustí nahrávku - bubnovanie ďatľa v prírode  - a deti hádajú, „kto to ťuká v lese“? 

 Fáza expozície 

 Lektorka zaspieva pieseň o ďatľovi. Deti pritom prštekmi jednej rúčky vytvoria 

zobáčik a tak „ťukajú“ o dlaň druhej ručičky. 

Kto to ťuká v našom lese? „Ťuki – klopi – ťuki – klop?“  

Je to ďateľ, nebojme sa, je to ďateľ Ťuki Klop! 

Fr. Hrubín, preložila S. Tináková 

Rodičia sa s deťmi pridávajú k spevu lektorky. Pri opätovných opakovaniach piesne 

vždy na slovo „klop“ tlesknú.  

 Neskôr lektorka rozdá paličky a rúrkové bubienky. S malými bicími nástrojmi deti 

a rodičia opätovne ťukajú rytmický tvar: „ťuki – klopi – ťuki – klop“.  

Nakoniec deti s rodičmi „bubnujú ako ďatle na drevo“ – v tomto prípade drevo klavíra 

. Lektorka im do rytmu hrá na klavíri skladbičku Ďateľ z klavírneho cyklu pre 

najmenších Klavírničky od S. Poslušného.  

 Dvojice (dieťa – rodič) pod vedením lektorky spoločne tancujú na skladbičku Ďateľ 

V tanci sa využívajú jednokročky, otočka, ťukanie - rodičia s deťmi medzi sebou 

navzájom – a dupanie.  

 Lektorka deťom predstaví (okrem klavíra iný) strunový nástroj Veeh-harfu. Deti 

z prštekov opäť vytvoria zobáčiky a zvuk struny vytvoria pomocou jej uchopenia do 

dvoch prstov. Spojenie dvoch prstov – tentoraz pomocou malej penovej guľôčky –, 

použijeme neskôr v improvizovanej hre na klavíri s témou „Hra ďatlíkov“.  

 Fáza relaxácie: 

Rodičia si s deťmi posadajú na fitlopty. Spolu si zaspievame pieseň o ďatľovi, ako aj 

iné skôr osvojené piesne, za sprievodu klavíra.  
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 Záverečný rituál: Lektorka pozdraví spevom a hrou na zvonkohre každé dieťa.  

Ahoj, ahoj ...meno dieťaťa... stretneme sa zas. 

Tab. 1 Abstrahovanie hudobno-vzdelávacieho procesu 

Organizačná forma 

vzdelávania 

kolektívna forma s individualizovaným prístupom 

lektora, cca 50 minút štruktúrovanej činnosti 

Cieľová skupina rodičia s deťmi batolivého veku (1 – 3 r.) 

Hudobno-vzdelávacie ciele 

Intelektovo-kognitívne  

 

 

 

 

 

 

Socio-afektívne 

 

 

 

 

Senzoricko-motorické 

 

- osvojiť si pieseň Kto to ťuká? (rodičia) 

- osvojiť si zvukomalebný tvar „ťuki-klopi-ťuki-klop“ 

- osvojiť si rytmicko-metrický tvar „ťuki-klopi-ťuki-

klop“  

- identifikovať tému ďatľa v skladbe Ďateľ od S. 

Poslušného 

- identifikovať bubnovanie ďatľa v prírode (úvodná 

nahrávka) 

- spolupracovať v skupine pri spoločnom 

muzicírovaní (spev piesne a hra na malých bicích 

nástrojoch, bubnovanie na klavíri s hrou lektorky) 

- spolupracovať vo dvojici pri tanci (rodič - dieťa) 

- započúvať sa do klavírnej improvizácie detí „Hra 

ďatlíkov“ (rodičia) 

- správne reagovať pohybom (pri gúľaní fit-lopty) na 

hudobné tvary v klavíri  

- smerovať k presnému rytmizovaniu rytmicko-

metrického tvaru „ťuki-klopi-ťuki-klop“ 

- smerovať k správnemu intonovaniu zvukomalebných 

slov „ťuki-klopi-ťuki-klop“ (so –mi) 

- správne intonovať pieseň (rodičia) 

- s pomocou rodičov zladiť pohyby (resp. hru na tele) 

s hudobným pulzom skladby 

- správne použiť elementárnu techniku hry na harfe 

a klavíri 

Akcent na aktivitu recepcia – reprodukcia – elementárna produkcia 

(elementárna klavírna improvizácia detí) 

Forma rituálu  hudobný úvodný a záverečný pozdrav, pohyb s fit-

loptami so sprievodom klavíra 

Forma motivácie  príbeh o ďatľovi v lese, hádanka 

Hudobné činnosti  vokálne, pohybové, inštrumentálne, recepčné, 

elementárne dramatické 

Aktívna práca s prvkami 

hudobnej reči  

melódia, metrum, rytmus, tempo, dynamika, farba 

Hudobno-výchovné metódy 

a formy práce 

reagovanie pohybom na recipované hudobné tvary, 

vokálna imitácia, vokálna intonácia (pre rodičov), hra 

na tele, elementárna hra na hudobných nástrojoch, 

klavírna  improvizácia  

Spojenie s inými umeniami elementárny tanec 

Výrazy v hudbe spojenej 

s témou ďatľa 

opatrný, skrytý -  smelý, odvážny (ďateľ), vzdialené - 

blízke (ťukanie ďatľa) 
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Edukačné médiá altová zvonkohra, fit-lopty, zvuková ukážka 

„bubnovanie ďatľa v prírode“, klavír, paličky, rúrkové 

bubienky, Veeh-harfa, skladba Ďateľ z klavírneho 

cyklu Klavírničky od S. Poslušného  
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Hudební činnosti v logopedické prevenci  

u dětí/žáků/zpěváků – záznam z workshopu 

Musical Activities in Prevention of Speech and Language 

Disorders for Children / Pupils / Singers – Workshop Notes 

Milena Kmentová, Martina Procházková 

Abstract  
The article introduces the readers to the content of the three-hours workshop, 

held on 23 November 2017 at the ARS ET EDUCATION IV conference. The 

participants of the workshop, led by a lecturer, Milena Kmentová, created 

linguistic and lexical phrases for musical activities, whose performance 

supports the development of musicality and speech. This article represents the 

first adaptation of the Methodology of Music Activity in Logopedic Prevention 

in Slovak. 

Key words: Music Pedagogy. Articulation. Vocal. Prevention of Speech and 

Language Disorders. 

 

V úvodu workshopu se účastníci v roli dětí/žáků/zpěváků zapojili do 

rytmizované artikulační rozcvičky s refrénem Ráno tam, večer zpět, pojedeme na 

výlet. Při realizaci této aktivizující činnosti vkládá vedoucí hry mezi refrény 

rytmizované zvuky ilustrující dění na výletě (zívání, jídlo – mňam mňam, pití – glo 

glo, chůze – ťap ťap, cestování vlakem – tdm tdm, vyhlížení z rozhledny – jú, lízání 

zmrzliny, bolavé nohy – au, jízda autobusem – brrrm, usínání – klidné oddechování), 

ostatní se hned přidávají. Počet taktů se zvuky/ citoslovci/ dechovými cviky je shodný 

s délkou refrénu nebo dvojnásobný (s repeticí) podle toho, jak rychle se účastníci 

přidávají. Rytmickými pohyby během variací i refrénu udržujeme během celé aktivity 

stejné tempo a metrum. Refrén je možné rytmicky deklamovat nebo zpívat na 

jednoduché melodii. Noty v části variací neoznačují přesnou výšku tónu, ale spíše 

polohu mluvního hlasu a průběh melodie řeči. 
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Ráno tam, večer zpět, pojedeme na výlet/Ráno tam, večer späť, pôjdeme my na výlet 
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Zdroj: autorka M. K. 

Na stejném principu následně účastníci workshopu ve skupinách připravili 

a prezentovali několik dalších rytmizovaných rozcviček s těmito refrény: 

Od zvieratka ku zvieratku 

Všetko sa už ligoce, zase budú Vianoce 

Počúvajte, pozrite sa, čo je počuť z nášho lesa 

Zavoláme Jožka, Zdena a pôjdeme do bazéna 

V zdravom tele zdravý duch, hurá, sláva, juch,  juch, juch! 

Jako příklad práce s lidovou písní ve prospěch aktivizace aktuální slovní 

zásoby posloužila „československá“ píseň Prší, prší, kterou přítomní rozvedli o řadu 

dalších slovních spojení (akuzativních vazeb) se slovesem nezatváraj dvere, fľašu, 

knihu, chladničku, pusu, okno… 
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Zdroj: autorka M. K. 

 

Rozklíčováním vět Marek kúpil liter rumu. Jonáš šteklil Lenku na uchu. 

otevřeli účastníci workshopu kapitolu korektní výslovnosti švů a rázů. Uvědomili si, 

jakou výhodu skýtá nácvik artikulace slovních spojení se švem (typu: zhasol lampu) 

v třídobém taktu oproti dvoudobému – v třídobém taktu vyslovíme koncovku -l ve 

třetí době, která je sice v notovém zápisu znázorněna pomlkou, ve skutečnosti je ale 

vyplněna vyslovením koncové souhlásky/konsonantu. 

Podobně srovnejte realizaci zpěvu slovního spojení nemám mlieko v třídobém 

a dvoudobém taktu: 

 
Účastníci workshopu byli následně upozorněni na fakt, že šev vzniká nejenom 

v situaci, když slovo končí a následující začíná stejnou hláskou, ale i když se tímto 

způsobem setkají hlásky stejného artikulačního okrsku. Příkladem jsou retné hlásky 

m b p: ja som bola v šírom poli. Studenti pak v malých skupinách připravili a následně 

ostatním předzpívávali tyto baterie slovních spojení se švem. 

…m m… …š š…1 …l l… m/p/b 

kreslím mačku budeš šofér kopal loptu kúpim papuče 

vidím mesiac šiješ šaty zhasol lampu volám babku 

cítim mäso zbieraš šišky prišil látku milujem Beátu 

čakám mamu miešaš šalát pripol lyže spievam pieseň 

beriem misku viažeš šnúrky čakal leto zbožňujem buchty 

krájam melón nosíš šiltovku chytal lístie kosím pole 

zdobím masku používaš šampón gúľal loptu bijem brata 

                                                 
1 Pozn.: V slovenskej výslovnosti robia často problémy aj iné sykavky vyskytujúce sa na 

hraniciach slov − príklady: ..š-ž… žuješ žuvačku, chytíš žabu, nakreslíš žirafu…; …š-dž… 

cvičíš džudo, zješ džem. V uvedených slovných spojeniach nastáva pri splývavej výslovnosti 

znelostná asimilácia na hraniciach slov, teda dvakrát vyslovíme ž. Motoriku artikulačného 

aparátu pri výslovnosti sykaviek možno ďalej zdokonaliť aj zaradením slovných spojení 

s hláskami …š-č…, …š-c… na hraniciach slov − príklady: zješ čučoriedku, vyľakáš čerta, 

ochutnáš cviklu, cvičíš cvik a pod. 
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zbieram mušle voláš šéfa varil lekvár lepím papier 

pijem mlieko počuješ štebot videl líšku mám problém  

čakám metro striháš šatku lovil leva kam pôjdeš 

nesiem metlu ideš šikmo písal list cítim bylinky 

jem mrkvu kreslíš školu  jedol lečo oberám broskyne 

vidím more čistíš štetec piekol langoš  bim bom   

čakám Maťa berieš šál letel lietadlom  urob polievku 

spievam melódiu maľuješ šaša kúpil lacno kúp mlieko 

myslím málo   naľakal Lenku   

nosím mikinu       

používam mydlo       

nemám mačku       

milujem mamu       

chytám motýle       

chytám myši       

počítam milióny       

 

Další spojení se švem vznikla připojením vhodných sloves ke dvouslabičným 

chlapeckým jménům. 

Bohuš šije Matej jedol  Aleš šušle Urban nesie 

Vincent tára Viktor reve Rudolf fúka Pavol lieta 

Miloš šušle Gregor robí Marcel lúpe Filip plače 

Gašpar ráta Jozef frfle Vojtech chodí Prokop pečie 

Emil láme Richard dáva Marek kýcha Krištof fúka 

Erik kričí Bernard dupe Pankrác cúva Karol lúska 

Blažej jojká Metod drieme Servác cvála Martin núka 

Roman nosí Albert trepe Ignác cmúľa Tibor rysuje 

 

Prezentaci vytvořených slovních spojení se švy uzavřeli přítomní s tím, že se 

jedná o frekventovaný jev, který zasluhuje pozornost v uměleckém přednesu i běžné 

komunikaci, neboť při správném provedení výrazně přispívá ke srozumitelnosti 

sdělení. 

Přítomní si dále připomněli význam pěveckých cvičení k vyrovnání 

rezonance vokálů v řadě í – é – á – ó – ú i v obráceném pořadí ú – ó – á – é – í. Na 

jednom tónu prozpívané spojení této řady vokálů s konkrétním konsonantem je zvlášť 

významné ve fázi, kdy si dítě nově osvojilo jeho správnou výslovnost (spontánně nebo 

pod vedením logopeda). Je vhodné promyslet, které pořadí vokálů je snadnější pro 

konkrétní konsonant: např. š, č, ž spojíme s řadou začínající ú kvůli podobnému 

postavení rtů. Ze stejného důvodu hlásky s, c, z, m, b, p spojíme s řadou í – é – á – ó 

– ú. Takto vytvořených pět slabik zpíváme volným tempem na jednom tónu. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

85 

V závěru workshopu realizovali jeho účastníci několik hudebních činností 

s plastovými zvučícími tyčemi boomwhackers: rytmické variace stupnice, střídání 

dvou skupin/dvou akordů, rytmická a vokální improvizace v rámci kadencí T-S-D-T 

a T-VI-II-D-T. 

V závěru článku nezbývá než poděkovat organizátorům a lektorce za realizaci 

workshopu a přítomným studentům za aktivní a tvůrčí účast, která se odrazila 

v přátelské atmosféře workshopu i ve věcné náplni tohoto příspěvku. 
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Didaktické postupy pri vyučovaní liturgickej hry 

Didactic Methods in Teaching the Playing  

of the Organ for the Liturgy 

Zuzana Zahradníková 

Abstract  
Liturgical organ playing  is mainly associated with the organ in Catholic 

liturgy, with the initial literature being selected from organ methods. These 

provide the student with an understanding of the appropriate playing habits 

and basic interpretative skills. However, how do we proceed correctly in 

teaching liturgical organ playing?  The submitted contribution points to the 

importance of correct selection of appropriate literature and methodological 

procedures, especially in the initial phase of teaching. 

Key words: Playing for the liturgy. Organ playing. Psalms. The ordinary. Hymns. 

 

Vyučovanie hry na nástroji si od pedagóga vyžaduje výber a aplikovanie 

správnych didaktických a metodických postupov, a to predovšetkým pri práci so 

žiakom v počiatočnej fáze štúdia. V prípade metodiky organovej hry ide najmä 

o získanie správnej techniky manuálovej a pedálovej hry, na ktorú postupne 

nadväzuje osvojenie si správnych návykov a zdokonaľovanie takých hudobných 

výrazových prostriedkov, akými sú agogika, artikulácia, frázovanie, ornamentika či 

správne zvolená registrácia. Ako uvádza E. Dzemjanová, úlohou metodiky hry na 

organe je:  

a) nájsť pre žiaka najvhodnejšie spôsoby osvojenia si nástrojovej zručnosti 

b) poukázať na elementárne problémy, úskalia a najčastejšie chyby, ktoré sprevádzajú 

žiaka (i učiteľa) počas štúdia 

c) podať konkrétne návody a optimálne riešenia na prekonanie nedostatkov.1 

 

Predmetom tohto príspevku je poukázanie na vybrané didaktické a metodické 

postupy pri vyučovaní liturgickej hry. Dôvodom výberu tejto témy je absencia 

príspevkov, publikácií či aspoň načrtnutých riešení a návrhov, ako efektívne 

postupovať pri vyučovaní hry na organe, ktoré je zamerané na praktické využitie 

organového sprievodu pri liturgii.2 Na základe konkrétnych príkladov sa budeme 

zameriavať predovšetkým na liturgickú hru počas katolíckej bohoslužby, a to 

konkrétne na výber vhodnej „literatúry“ (v tomto prípade liturgických spevov, 

                                                 
1 DZEMJANOVÁ, Emília, 2006. Metodika hry na organe pre konzervatóriá. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 4. ISBN 80-10-00863-X. 
2 Odporúčame do pozornosti článok amerického organistu Davida di Fiore, ktorý dlhé roky 

pôsobil ako chrámový organista v katolíckom i protestantskom chráme v USA. Vo svojom 

článku sa venuje liturgickej hre, a to z hľadiska registrácii, artikulácie, správne zvoleného 

tempa hry, predohrám ai. DI FIORE, David, 2016. Helping Your Congreration to Sing. In: The 

Diapason. An International Monthly Journal Devoted to the Organ, the Harpsichord, Carillon 

and Church Music. Roč. 107, č. 4, April 2016, s. 24-25. ISSN 0012-2378. 
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vhodných pre organistov – začiatočníkov), poukázanie na najčastejšie chyby pri 

liturgickej hre ako aj na návrhy riešení daných problémov.  

Liturgická hra je v katolíckej Cirkvi úzko zviazaná s hrou na organe. 

Potvrdzujú to najmä cirkevné dokumenty,3 ktoré považujú organ za „vlastný nástroj 

katolíckej Cirkvi“. I keď v súčasnosti býva organ pri bohoslužbe často „suplovaný“ 

klavírom, syntetizátorom, gitarou, bicími či inými hudobnými nástrojmi, na pozícii 

organu ako liturgického nástroja to oficiálne nič nemení. Ak chceme dosiahnuť 

správnu liturgickú hru, každý začiatočník by mal štúdium začať elementárnym 

didaktickým zdrojom, ktorým je organová škola. Tam získa potrebné informácie 

o organovej hre a prostredníctvom uvedených cvičení postupne nadobudne správnu 

hráčsku techniku hry na organe. Cvičenia sú vytvorené tak, aby hráč zvládol 

špecifické problémy organovej hry – hra legato, tichá výmena prstov, legato palcom, 

glisando z čiernej klávesy na bielu, z čiernej na čiernu, viazanie všetkých hlasov, vo 

vyššej fáze prednes melodického hlasu na samostatnom manuáli. Tu sa už hráč 

dostáva aj do kontaktu s prvkami improvizácie. Na základe vyššie uvedeného musíme 

konštatovať, že správna liturgická hra „musí začať pri organovej škole“. 

V súčasnosti je na Slovensku najviac využívaná Organová škola Emílie 

Dzemjanovej.4 Je logicky vystavaná a autorka sa v štyroch základných kapitolách 

venuje všeobecným poznatkom o organe, technike manuálovej hry, technike 

pedálovej hry a technike výrazu. Problematike liturgickej hry je venovaná len jedna 

podkapitola (s. 71-73), orientovaná predovšetkým na hru chorálov v starých kľúčoch, 

doplnená piatimi bodmi, ktoré odporúčajú akým spôsobom by sa duchovné piesne 

(resp. chorály) mali hrať.5 Tu vidíme aj rozdiel medzi modernou (súčasnou) 

organovou školou a didaktickým materiálom používaným v minulosti, akými sú napr. 

Organová škola bratov Andreja a Františka Žaškovských či Organová škola Mikuláša 

Moyzesa.6 Bratia Žaškovskí venujú celú jednu kapitolu liturgickej hre pod názvom 

Organ a spev, ako aj kapitolu – viac menej teoretickú – o cirkevných spevoch. Treba 

si však uvedomiť, že organové školy v 19. a začiatkom 20. storočia boli určené 

predovšetkým pre budúcich chrámových organistov, na ktorých boli kladené trochu 

iné požiadavky ako na koncertných organistov v 2. polovici 20. storočia či 

v súčasnosti. Praktický organista musel byť okrem istej hráčskej techniky zbehlý 

najmä v harmónii a improvizácii. 

  

                                                 
3 „Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj, 

ktorého zvuk vie dodať cirkevným ceremóniám neobyčajného lesku a mohutne povznáša mysle 

k Bohu a nebeským veciam.“ Druhý vatikánsky koncil: Konštitúcia o posvätnej liturgii 

Sacrosanctum concilium, čl. 120. Slovenský preklad In: Dokumenty Druhého vatikánskeho 

koncilu 1. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1969, s. 142. 
4 DZEMJANOVÁ, Emília, 2000. Organová škola. Košice: Hudobná spoločnosť 

Hemerkovcov a Hudobniny Amadeus Košice, 2000. ISBN 80-968239-5-7. 
5 Tamže, s. 71. 
6 Podrobnejšie informácie o týchto organových školách viď In: ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana, 

2015. „Slovenské“ organové školy. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae Universitas 

catholica Ružomberok. Ružomberok: Verbum, 2015, č. 1, roč. XIV., s. 96-104. ISSN 1336-2232. 
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Odporúčané spevy 

Ako teda postupovať v začiatočnej fáze liturgickej hry? Po zvládnutí 

základných cvičení v organovej škole je primerané siahnuť po hudobnej literatúre, 

ktorá sa v súčasnosti používa v rámci katolíckej liturgie. Ide predovšetkým o: 

a) Liturgický spevník I., obsahujúci spevy omšového ordinária 

b) Liturgický spevník II., obsahujúci žalmy na nedele a sviatky 

c) Jednotný katolícky spevník, v ktorom sa nachádzajú duchovné piesne 

d) Nová tvorba duchovných spevov, čiže pripravovaný nový liturgický spevník, 

ktorý obsahuje spevy propria7 (www.spevnik.sk) 

 

Toto je základná literatúra, s ktorou sa každý chrámový organista v súčasnosti 

stretne v praxi. Na pedagógovi je zodpovednosť, aby pre začiatočníkov vybral 

najvhodnejšie spevy, na ktorých si žiak precvičí zručnosti, ktoré získal počas 

praktických cvičení v rámci organovej školy. Ide o zachovanie logickej postupnosti, 

a síce, nutnosť postupovať od najjednoduchších spevov k zložitejším. To však môže 

byť v mnohých prípadoch „klamné“. Z vlastnej skúsenosti vieme, že ak necháme 

výber na žiaka, jeho kritériá výberu nemusia byť vždy rozumné. Často ide 

o subjektívny pocit a kritérium v zmysle „táto pieseň/spev sa mi páči, príp. túto 

pieseň/spev spievame v našom kostole – toto chcem hrať“. Výsledkom takéhoto 

„nezrelého“ výberu a rozhodnutia potom často býva demotivácia študenta, ktorý 

strávi príliš veľa času a námahy na nácvik spevu, na ktorý ešte nie je technicky 

pripravený.  

Na základe našich vlastných skúseností odporúčame v úvodnej fáze 

liturgickej hry začať s vybratými spevmi z Liturgického spevníka I. a II. Ako jeden 

z najvhodnejších sa javí spev Kyrie 653:8 

 

Obr. 1 Kyrie B 653 

Ide o krátky spev, s opakujúcou sa formulou. Ako vidieť z naznačeného 

prstokladu, hra si nevyžaduje využitie tichej výmeny či napr. glisanda. Nadkladanie 

a podkladanie prstov je využité len v jednom mieste – v poslednom takte v ľavej ruke. 

Tak, ako to vychádza z praxe, študent si na tomto speve precvičí aj manuálové 

prechody, keďže ide o spôsob predspievania kantorom (slabší register) a zopakovanie 

                                                 
7 Nový liturgický spevník je momentálne pripravovaný do tlače. Pracovná verzia sa však 

nachádza na internetovej stránke www.spevnik.sk, kde majú organisti už niekoľko rokov 

k dispozícii spevy, ktoré sa v novom liturgickom spevníku budú nachádzať. Tak počas 

dlhšieho obdobia bola možnosť vyskúšať mnohé spevy v liturgickej praxi. Ďalším pozitívom 

tejto stránky je, že ponúka spevy na špeciálne sviatky, ktoré sa napr. v JKS nenachádzajú. 
8 Liturgický spevník I. 1998. Bratislava: Slovenská liturgická komisia, 1998, s. 91. ISBN 80-

968115-5-X. 
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zvolania celého zhromaždenia (silnejšie registre). Uvedený prstoklad je vhodný 

predovšetkým pri hre manualiter – teda hra iba na manuáli. Pri hre s pedálom nie je 

nutné prstoklad meniť, jedine pri poslednom akorde možno tón d v ľavej ruke zahrať 

tretím prstom. 

Ďalšími vhodnými spevmi pre začínajúceho organistu sú Agnus 655 a Agnus 

656.9 

 

Obr. 2 Agnus B 656 

Agnus 656 je trojtaktový spev, kde takty zodpovedajú trom textovým frázam 

ordinária Agnus Dei – oslovenie /Baránok Boží/, konštatovanie /ty snímaš hriechy 

sveta/ a prosba /zmiluj sa nad nami/. Po harmonickej stránke ide o štvorhlasnú sadzbu, 

kde vnútorné hlasy (alt a tenor) majú minimálny pohyb (tenor v intervale sekundy 

a alt v tercii). Tento spev by bol vhodný ako praktické cvičenie ku cvičeniam 

z organovej školy, kde sa preberá artikulácia v jednotlivých hlasoch, konkrétne pri 

opakovaných tónoch v jednom hlase a hre legato v hlase druhom.10 Basová linka 

postupuje po sekundách smerom nadol. Na konci druhého taktu pri čisto manuálovej 

hre je možné basový tón A preniesť o oktávu vyššie, z dôvodu veľkého rozsahu 

(interval decímy). To isté platí pri tóne G v treťom takte, kde je v ľavej ruke interval 

undecíma. Aby bol kompletne zachovaný notový zápis, je možné v miestach 

s väčšími intervalmi hrať v pravej ruke aj tenorový hlas. V tomto prípade však bude 

musieť hráč kvôli dosiahnutiu legátovej hry využiť aj tichú výmenu prstov. 

Z Liturgického spevníka I. možno ďalej pokračovať s nasledujúcimi spevmi: 

666 Agnus, 681 Kyrie (Adventná zostava), 732 Kyrie, 613 Credo, 635 Modlitba Pána. 

Tieto spevy je možné študovať popri cvičeniach z organovej školy, ktoré riešia 

konkrétne špecifiká organovej hry. 

Žalmy, ako zhudobnený text Svätého písma a zároveň hudobná forma sú 

súčasťou každej katolíckej liturgie. Keďže na Slovensku je k dispozícii samostatný 

spevník obsahujúci tieto spevy a z hľadiska harmonického a kompozičného 

spracovania ide o pomerne nenáročné spevy, je taktiež vhodné zaradiť ich do 

úvodného štúdia liturgickej hry. Spočiatku môže byť pre hráča problémom sprievod 

jednotlivých veršov žalmu, pretože melódia (spolu s harmóniou) je podriadená textu 

a hráč musí flexibilne reagovať na melodické zmeny pri textoch s rôznym počtom 

slabík (recitatívny spôsob spevu). 

Jedným z najvhodnejších žalmových spevov je žalm zo 4. adventnej nedele 

(rok A) s responzóriom Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.11 

                                                 
9 Liturgický spevník I., s. 93. 
10 V Organovej škole E. Dzemjanovej ide o cvičenia č. 50, 51, 52, s. 39-41. 
11 Liturgický spevník II. 1999. Bratislava: Slovenská liturgická komisia, 1999, s. 12. ISBN 80-

968279-0-1 
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Obr. 3 Žalm na 4. adventnú nedeľu 

Responzórium je pomerne krátke, pre dosiahnutie peknej legátovej hry nie je 

potrebná tichá výmena ani glisandá palcom či glisandá z vedľajších tónov. Ambitus 

medzi susednými hlasmi (soprán – alt a tenor – bas) je interval septimy. Vo veršoch 

žalmu v ľavej ruke je vždy jeden z hlasov (tenor alebo bas) statický, zatiaľ čo sa druhý 

pohybuje po sekundách (s výnimkou posledných troch akordov). Pri hre s pedálom je 

basová linka vedená logicky, ľavá ruka v tenore drží jeden tón - c1 (posledný tón 

klesne o sekundu). 

Legátovú hru bez použitia tichej výmeny či glisánd môžeme uplatniť aj 

v žalme 3. nedele (rok A) Pán je moje svetlo a moja spása.12  

 

Obr. 4 Žalm na 3. nedeľu cez rok 

V pravej ruke je vzdialenosť sopránu od altu v rozsahu veľkej sexty. Podobne 

ako v predchádzajúcom žalme, aj v tomto prípade pri hre s pedálom má hráč v base 

                                                 
12 Liturgický spevník II., s. 61. 
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len tri tóny (d, H, c, d) v sekundových postupoch a v tenorovom hlase počas celého 

responzória znie tón a. 

Jeden z mála žalmov, ktorý má responzórium v pravidelnom metre (6/8), je 

žalm 118 z Veľkonočnej nedele – Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.13 

 

Obr. 5 Žalm na Veľkonočnú nedeľu 

Pri hre responzória na dosiahnutie peknej legátovej hry musí hráč využiť tichú 

výmenu prstov, ako aj glisando palcom (prvé dva takty – alt), avšak celkový 

melodický ambitus nie je príliš veľký, ide do veľkej septímy v pravej ruke. Oproti 

predošlým ukážkam žalmových nápevov je tento kratší, vnútorné hlasy (alt, tenor) 

majú len minimálne postupy. Hráča je dobré upozorniť na nasadenie tónu h v druhej 

polovici žalmu, teda po hviezdičke. To isté platí i pri prechode na párne verše žalmu, 

čím sa artikuláciou podporí spev žalmistu. 

Okrem vyššie uvedených žalmov by sme pre hru začiatočníkov mohli 

odporučiť napr. žalm 98 – určený na 33. nedeľu v roku C s responzóriom Pán príde 

súdiť živých i mŕtvych14 alebo žalm 67 zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky 

s responzóriom Bože buď nám milostivý a žehnaj nás.15 

Hlavným zdrojom duchovných piesní, využívaných pri omšovej liturgii, je 

v súčasnosti stále Jednotný katolícky spevník, ktorý v roku 1937 zostavil Mikuláš 

Schneider Trnavský. Môžeme povedať, že všetky piesne v tomto spevníku nesú 

rovnaký „rukopis“ – ide o 4-hlasnú harmonizáciu v dur-molovom tonálnom systéme. 

Pre organistu – začiatočníka to môže byť spočiatku komplikované, najmä pri snahe 

peknej a správnej artikulácie piesne, ako aj vhodnej legátovej hry. Na začiatok sú 

preto vhodné piesne kratšie, s menším počtom prechodných tónov a užšej 

                                                 
13 Liturgický spevník III. 1993. Bratislava: Slovenská liturgická komisia, 1993, s. 39. ISBN 80-

900452-7-8. 
14 Liturgický spevník II., s. 201. 
15 Liturgický spevník II., s. 24. 
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harmonickej sadzby, v tóninách s menším počtom predznamenaní, prípadne 

v piesňovej forme a-a-b-a16 (napr. 288 Tebe žijem, Ježiš môj; 269 Chváľ Sione 

Spasiteľa; 259 Začína sa konať; 172 Stála Matka bolestivá; 376 Slávna si, Kráľovná; 

302 Ó, Pane, nie som hoden.) 17Avšak, zatiaľ čo hru žalmov by sme odporúčali 

preberať už počas cvičení z organovej školy, piesne z JKS je vhodné začať cvičiť až 

po získaní zručností všetkých špecifických spôsobov hry na organe, ako aj po istých 

skúsenostiach z harmónie, predovšetkým harmonických príkladov v 4-hlasnej 

harmonickej sadzbe.  

Vyššie uvedené odporúčania sa môžu zdať zbytočné pre žiakov či študentov, 

ktorí študujú hru na organe a kde si špecifický spôsob organovej hry osvojujú (takmer) 

denne. Užitočnými však môžu byť najmä pre chrámových organistov, ktorí majú za 

sebou štúdium alebo len základy klavírnej hry. Je to totiž častý jav, že vo farnosti, kde 

chýba organista, často požiadavka organovania smeruje na osobu, ktorá má aspoň isté 

skúsenosti s hrou na klavíri. Avšak na základe rozdielnosti medzi klavírnou 

a organovou technikou, treba akceptovať špecifiká jednotlivých nástrojov a uvedomiť 

si rozdiel spôsobu hry na klavíri a organe. Medzi najčastejšie nedostatky pri 

liturgickej hre môžeme pozorovať nasledovné:  

  „nedokonalá“ legátová hra (legato je len vo vrchnom hlase, vnútorné hlasy sú 

oddelené – vychádza to zo skúsenosti využívania pedálu pri hre na klavíri) 

 príliš veľké pohyby rúk pri hre (využívané pri klavírnej hre, čo má v tom prípade 

vplyv na tvorenie tónu, pri organovej hre sú však tieto pohyby nevhodné a rušivé, 

môžeme povedať „neekonomické“ 

 problém s „preberaním hlasov“ z jednej ruky do druhej – tento problém badať 

najmä pri klaviristoch, ktorí sú z praxe zvyknutí, že part zaznačený v hornej 

osnove hrá vždy pravá ruka, v dolnej osnove – ľavá ruka. Pre dosiahnutia legata 

vo vnútorných hlasoch je však v niektorých prípadoch nutné hrať part v dolnej 

osnove pravou rukou a naopak.   

 problém čítania organového zápisu v troch riadkoch (pri hre s pedálom) 

 dupľovanie basu – najmä pri hre piesní z JKS, kedy je hráč zvyknutý hrať 

v rukách 4 hlasy, pri prechode na hru s pedálom spodný hlas (bas) jednoducho 

pridá. Tým vzniká 5-hlas, kde je basový hlas zdvojený.  

Aby sa hráč týmto nedostatkom vyhol, je potrebné: 

 cvičenie v pomalom tempe 

 vedieť zahrať spev „dvojitým“ spôsobom: manualiter – kedy všetky hlasy hrá len 

rukami – to v prípade, že bude mať k dispozícii pozitív alebo organ bez pedálu. 

                                                 
16 Začínajúci organisti si veľmi často ako prvú pieseň z JKS vyberú č. 303 Duša Kristova, 

posväť ma. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o pieseň jednoduchú, čo podporuje aj jej na prvý 

pohľad prehľadný zápis v polových či celých notových hodnotách. Hra tejto piesne si však 

vyžaduje veľkú hráčsku zručnosť, pretože melódia sa musí prispôsobiť textu, ktorého počet 

slabík nie je v jednotlivých veršoch rovnaký. Aby bola správne zachovaná dikcia a prirodzená 

výslovnosť textu, hráč musí veľmi pohotovo reagovať pri zmene jednotlivých akordov, čo si 

vyžaduje už určité hráčske skúsenosti.   
17 Jednotný katolícky spevník. Zostavil Mikuláš Schneider-Trnavský. 2. vydanie. Trnava: 

Spolok sv. Vojtecha, 1947. 
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Druhým spôsobom je hra s pedálom, čiže správne rozdelenie hlasov (najčastejšie 

3 v rukách, 1 v pedáli) 

 precízna sluchová kontrola 

 okamžité „rozanalyzovanie“ a hlavne pomenovanie problému a následne 

nájdenie správneho riešenia 

Často sa stáva, že praktický organista je „samouk“. I v prípade zručných 

klaviristov by však bolo dobre, aby aspoň v začiatočnej fáze hry na organe pracovali 

pod dohľadom pedagóga alebo aspoň vyškoleného organistu. Ten im môže pomôcť 

nielen v usmernení a korigovaní hráčskej techniky, ale aj praktickými radami 

týkajúcimi sa zvolenia vhodných spevov pri liturgii či správnym a logickým 

postupom od najjednoduchších spevov po tie zložitejšie. 
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Adhortace k výuce duchovní a liturgické hudby na školách 

Encouragement for Teaching Sacred and Liturgical  

Music at Schools 

Vít Náměstek 

Abstract 
The aim of this adhortation is to encourage teachers to put aside the already so 

often deeply rooted timidity to hand down spiritual values. In the sphere of 

music education, it is intended to higlight the effort in preserving traditional 

church music and liturgical songs for new generations. It introduces a newly 

established subject ,,Music Education and Sacred Music“ included in a new 

school educational programme at the Secondary Vocational Social School in 

Prague 2. 

Key words: School. Music Education. Utilitarism. Spiritual Values. Renewal. 

Liturgical Songs. 

Před 100 a více lety nám v Evropě stoupl moderní pokrok a rozvoj průmyslu 

do hlav natolik, že jsme až příliš zpychli. Přestala nám vonět společná i individuální 

odpovědnost za své životy před jejich Stvořitelem, a ve jménu pokroku jsme se 

s vervou začali vymaňovat z poslušnosti a úcty nejprve vůči Bohu samému, a posléze 

i vůči Jeho neměnným a přece jen zažitým řádům shrnutým v Dekalogu. Své blaho 

jsme začali hledat nikoli ve službě Dobru a Pravdě, ale v zahleděnosti do sebe, 

v materialistických idejích, v technicko-průmyslovém rozmachu slibujícím lákavé 

pohodlí a usnadňování života, a posléze ve svévolném ,,svobodném“ seberozvíjení 

a bezohledném sebeprosazování. Boha jsme se zřekli a pro jistotu jsme jej ústy 

různých Nietzschů prohlásili za mrtvého. Zbožnost jsme poplivali, pošlapali, 

a společně s Pražany transparentně za náležitého řevu svrhli z mariánského sloupu. 

Církev jako milující Matku jsme se snažili rukama zednářů, modernistů, komunistů 

a dalších co nejvíce rozložit. Skandujíce ,,volte voly, volte krávy, jen nevolte 

klerikály“ jsme se odvrátili od vlád Jejich apoštolských Veličenstev a raději jsme 

vládu nad společností svěřili Stalinům, Hitlerům, Gottwaldům, Brežněvům, 

Husákům, Putinům, Zemanům, Babišům... 

Ovoce tohoto našeho počínání dnes chutná čím dál trpčeji a zkaženěji. 

Pohlédneme-li na průběh obou světových válek, jejich absurdita přiměje naši krev 

tuhnout v žilách. Následné diktaturní stavy schovávající se za ušlechtilou myšlenku 

sociální spravedlnosti zpustošily naši kulturu také víc než dost. A současnost? Ve 

školní kapli církevní školy je důležitější nová bílá zásuvka pro internet než vzadu 

odstrčený svatostánek. Bezuzdně bující elektronisace v administrativě nám usnadňuje 

práci tak, že se jí už ani doma v úlomcích času volna nezbavíme. Množství 

ochranných hesel a kódů k zapamatování narůstá, a to ještě musíme vymýšlet hesla 

tak, aby nebyla krátká a měla znaky z co nejvíce kategorií, a musíme je periodicky 

obměňovat. Počet kamer v interiérech, na ulicích a křižovatkách, v dopravních 

prostředcích a vlastně úplně všude stoupá neuvěřitelně, množí se zabezpečovací 

systémy, a protože i ty začínají být paralyzovány, musí se množit i zabezpečovací 
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systémy těch zabezpečovacích systémů a kontroly kontrol. Místo docela prosté 

a přirozené poctivosti, pravdivosti a vzájemné důvěře vyučujeme raději asertivitě 

a kritickému myšlení, místo dětí chováme čím dál víc psů, místo vlastní domácí 

výroby dáváme přednost kontraktům s Asií a tak si připravujeme svůj vlastní konec. 

U mladistvých jsou čím dál častější změny pohlaví, a nabádá-li vyučující křesťanské 

etiky studenty k tomu, aby se snažili nalézt k sobě životního partnera alespoň v intenci 

na celý život s poukazem na nesobeckost lásky, zjišťuje, že mladí dnes nejsou ochotni 

přijmout toto přirozené a pro jejich budoucí děti navýsost potřebné pravidlo už ani 

jako základní ideál. Řádná a úplná rodina začíná být přežitkem. 

A to byl samozřejmě jen letmý nástin. 

Co může učitel humanitních oborů v této situaci dělat? Každodenně 

pravidelně a bez vynechávání se modlit, sám žít svátostně a v tichu podle přirozeného 

i positivního Božího mravního zákona, a vytrvale, nenásilně a v rámci svých možností 

se snažit o obnovu duchovních hodnot u svých žáků či studentů. V obnově lidství 

takového, k jakému jsme byli Bohem Otcem stvořeni a jaké nám sám na sobě ukázal 

Kristus, spatřuji jedinou naději pro naši evropskou společnost a pro její zachování. 

Soudím, že jestliže křesťanská kultura přinesla Evropě skutečný a nezdánlivý 

prospěch a dobré postavení v celém světě, pak se Evropa musí ke svému 

křesťanskému základu co nejvěrněji vrátit a své bytí na něm znovu pevně stavět, 

jedině tak má šanci své postavení před světem uhájit, ba být světu vzorem. Je přece 

jasné, že člověka činí člověkem jeho duch, a sepětí tohoto ducha s Duchem Božím, 

a nikoliv byznys a utilitarismus. 

Této konferenci na Katolické universitě (jejíž vůbec existence si velmi vážím) 

bych rád představil jeden konkrétní krok, který byl pro takovou obnovu učiněn 

v předmětu Hudební výchova na střední odborné škole sociální v Praze 2. 

V duchovní a sakrální hudbě existuje velmi mnoho děl a liturgických písní, 

jež nebyly vytvořeny na základě pouhé subjektivní kreativity autorů, nýbrž ve 

skutečném nazírání Boží velikosti, v pokorném prožití krásy hudby kosmického řádu 

vtištěného Logem jako Ars Dei, v nefalšované modlitbě, z daru Ducha. Máme zde 

písně, které nechtějí užívat dneška a ukazovat na sebe a svou krásu, nýbrž odkazují 

nad sebe, podřizují se pokoře posvátnosti a její dynamice, jež překračuje čas, a jsou 

tak schopny skutečně povznést ducha člověka k nebeským výšinám (o teologii 

sakrálního umění mj. pojednává nádherně RATZINGER, J.: Duch liturgie, Brno, 

Barrister & Principal 2006, 205s.). Je dnes na nás, abychom tuto hudbu a tyto písně 

nenechali upadnout v zapomnění, ale abychom je uměli jako čisté skvosty předat dál. 

Nenechávejme se přitom zastrašovat hlasitou hudbou světa vytrubující sebe samu. 

Ve zmíněné škole byl při tvorbě nového školního vzdělávacího programu 

vytvořen v 1. ročníku prostor pro rozšíření hudební výchovy právě o duchovní hudbu. 

Předmět ,,Hudební výchova“ dostal pro tento ročník nově název ,,Hudební výchova 

a duchovní hudba“, a jako svoji práci zde presentuji jeho vzdělávací program. Části 

označené žlutě jsou části týkající se duchovní hudby. Nutno dodat, že ač se jedná 

o školu církevní, její žáci jsou v drtivé většině duchovně zcela vyprázdněni. Přesto se 

však více méně daří je alespoň trochu liturgii a bohoslužebnému zpěvu otevírat. 
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Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 

 Střední odborná škola sociální Délka a forma studia: 4 roky, forma denní 

  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Zřizovatel: Česká provincie Kongregace dcer Božské lásky  Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. 9. 2010 
 

název předmětu:  Hudební výchova a duchovní hudba 

ročník: I. II. III. IV. celkem 

počet hodin: 2/(64) 0 0 0 64 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Předmět je součástí celku společenskovědního vzdělávání. Obecným 

cílem je praktická příprava žáků v oblasti hudebních dovedností, 

které pak mohou využívat v sociálně výchovných činnostech, 

a praktická příprava žáků v oblasti duchovní a liturgické hudby, 

kterou lze využít ve specifických sociálně výchovných činnostech.  

Charakteristika 

učiva: 

Žák je připravován k tomu, aby aktivně znal všeobecně rozšířené 

písně, měl utvořenou zásobu známých dětských, lidových 

a populárních písní, které dovede s instrumentálním doprovodem 

v rámci svých intonačních možností čistě a rytmicky správně 

interpretovat. Žák je dále veden k rozvíjení schopnosti čisté vokální 

intonace a k dovednosti číst jednoduchou jednohlasou melodii pomocí 

notopisných prvků na klávesovém nástroji nebo zobcové flétně. Žák 

se seznamuje rovněž s existencí a využitím duchovní a liturgické 

hudby v současném českém prostředí. Skrze zpěv duchovních písní 

je veden ke konfrontaci s oblastí duchovního života člověka.  

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 

postojů, hodnot 

a preferencí: 

Předmět je zaměřen na pěstování vkusu pro cítění zpěvnosti 

melodických průběhů, harmonické libozvučnosti i disonancí, na cit 

pro vyjadřování prožitků hudbou. Vede k uvědomění si velké 

morální a sociální potence hudby, učí zamýšlet se a rozumět 

postojům, hodnotám, názorům, postřehům a prožitkům obsaženým 

v poselstvích písní, a přivádí též k umění kritického zhodnocování 

melodických i textových obsahů písní. Předmět rovněž utvrzuje 

křesťanské morální postoje a hodnoty na emocionálním poli 

hudby, a vhodně tak doplňuje vzdělávání žáků v Křesťanské etice i 

v širším okruhu společenskovědního vzdělávání. 

Pojetí výuky: 

Výuka je založena především na praktickém kolektivním zpěvu 

doprovázeném akordickým nástrojem. Prvky notopisu a hudební 

nauky jsou přednášeny frontálně za používání notopisné tabule 

a názorného předvádění na přenosném klávesovém nástroji, 

procvičovány jsou pak v menších skupinách a individuálně, dle 

nadání. V rámci zpěvu jsou představovány také vybrané souvislosti 

s liturgikou a s religionistikou.  

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Zpěv je hodnocen zpravidla kolektivně, neboť v tomto studijním 

oboru se hudební nadání automaticky nepředpokládá, avšak schopnost 

dobrovolného sólového zpěvu intonačně čistého se individuálně 

positivně hodnotí. Další individuální hodnocení spočívá především 

na kvalitě osvojování si příslušných hudebních dovedností, 

přičemž k osobním disposicím jednotlivých žáků je přihlíženo. 

Výsledné hodnocení vychází z klasifikačního řádu.  

Přínos předmětu 

k rozvoji 

Výuka tohoto předmětu vede k jemnějšímu tříbení estetického citu 

a vkusu, k vnímání důležitých sociálních hodnot jako je taktnost 
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klíčových 

kompetencí  

a průřezových 

témat: 

a ohleduplnost, k vnímání morálních hodnot a duchovního rozměru 

života, přispívá k celkovému kulturnímu rozhledu a povědomí, a stává 

se integrální součástí kulturně společenského vývoje žákovy 

osobnosti. Je organicky propojena s oblastmi filosofie, křesťanské 

etiky, občanské nauky, historie a literatury, a v tématech tónových 

vztahů a akustiky též s matematikou a fysikou. 

1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 

náročnější formy 

a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- aktivně se zapojuje do 

kolektivního  

-  jednohlasého zpěvu 

instrumentálně, 

doprovázeného 

- dovede korigovat svůj 

zpěv v interakci 

s ostatními 

- rozlišuje písně různých 

autorů a skupin 

- vyjmenuje názvy šesti 

částí mešního ordinaria 

- vyjmenuje názvy pěti 

částí mešního propria 

- vysvětlí pojmy 

responsorium, 

bohoslužba slova 

a bohoslužba oběti 

- kolektivně zpívá 

nejznámější používaná 

ordinária, a to klasická 

i rytmická 

- rozlišuje a pojmenuje 

stupně významnosti 

liturgického dne a jim 

odpovídající hudební 

dotaci bohoslužby 

Známé písně 

významných autorů 20. 

století 

- J. Voskovec, J. 

Werich, J. Ježek 

- J. Suchý, J. Šlitr 

- K. Svoboda 

- K. Kryl 

- J. Nohavica 

- M. David 

- Chinaski a další české 

skupiny 

- písně proslavené 

známými populárními 

zpěváky 

- písně mnoha dalších 

autorů 

- spirituály 

- country a folk 

-  písně přinesené 

studenty 

Struktura mše v mešním 

zpěvu  
- mešní ordinarium a 

jeho části 

- 5 písní tvořících celek 

k jedné mši (mešní 

proprium) 

- zpěv žalmů a 

liturgických odpovědí 

Klasifikace liturgického 

dne 

- ferie, památka, svátek, 

slavnost 

- mše tichá, se zpěvem 

lidu, zpívaná 

- liturgický význam 

mešního obřadu 

- mše figurální 

 

8 
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Žák/žákyně: 

- má vytvořenou osobní 

zásobu různých 

dětských písní 

- dovede rozlišovat mezi 

písněmi pro různé 

věkové kategorie 

- sám nebo ve skupině 

spolužáků dovede 

interpretovat 

s přednesově správným 

výrazem různá hudební 

či poetická díla pro děti 

- stručně charakterizuje 

význam adventu pro 

liturgii i pro společnost 

- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

roráty a adventní písně 

- stručně charakterizuje 

význam vánoc pro 

liturgii i pro společnost 

- rozlišuje mezi 

skutečnou podstatou 

vánoc a jejich 

ekonomicko-

utilitaristickým 

zneužíváním 

- objasní význam české 

kulturní tradice vánoc 

a vánočních koled 

- má vytvořenou 

dostatečnou zásobu 

českých koled, které 

v kolektivním zpěvu 

zpívá zpaměti 

Dětské písně 

- Z. Svěrák, J. Uhlíř - 

písně pro nejmenší 

- písně pro děti školního 

věku 

- písně pro pubescenty 

- písničky, říkánky, hry 

a tanečky pro malé děti 

- písně pro děti v úpravě 

P. Ebena 

- lidové dětské písně 

 

Advent 

- charakteristika lit. 

období 

- zpěv adventních písní 

- roráty 

 

Vánoce 

- charakteristika lit. 

období 

- lidové koledy 

- novodobé vánoční 

písně 

- exkurse – roráty 

v chórové kapli 

svatovítské 

katedrály 

- návštěva 

vánočního 

koncertu, 

jesličkové hry 

nebo jiné vánoční 

akce 

- účast na Tříkrálové 

sbírce – sbírka se 

zpěvem 

7 

Žák/žákyně: 

- dovede zpaměti zpívat 

pensum vybraných 

lidových písní 

- chápe a ocení kulturní 

význam tradice lidové 

tvorby                          

- objasní pojem 

liturgického mezidobí 

- kolektivně zpívá různé 

obecné i specificky 

zaměřené liturgické 

písně 

 

Lidové písně 

- české 

- moravské  

- slovenské 

- koledy 

Liturgické mezidobí 

- charakteristika lit. 

období 

- mešní písně obecné 

- písně vztahující se 

k různým příležitostem 

- písně ke svatým 

 

- svatí čeští 

patronové 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam písní 

příležitostných 

- vyjmenuje jména 

hlavních českých 

patronů a jejich slovní 

i symbolické atributy 

- stručně charakterizuje 

význam půstu a postní 

doby pro liturgii i pro 

společnost 

- objasní hudební 

opatření v liturgii doby 

postní 

- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

postní písně 

Půst 

- charakteristika lit. 

období 

- zpěv postních písní 

- postní liturgické 

zvláštnosti 

-   křížová cesta 7 

Žák/žákyně: 

- má přehled o 

nejznámějších 

cizojazyčných písních 

- snaží se o správnou 

výslovnost a dikci 

v cizojazyčných 

písních 

- má postoj aktivního 

zájmu o porozumění 

zpívaných textů 

- stručně charakterisuje 

význam jednotlivých 

dní velikonočního 

tridua a doby 

velikonoční 

- stručně charakterisuje 

význam letnic 

a svatodušních písní 

- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

velikonoční a 

svatodušní písně 

- vysvětlí základní 

princip mariánské úcty 

- vyjmenuje 

nejdůležitější česká a 

moravská mariánská 

poutní místa 

- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

mariánské písně 

Písně v cizích jazycích 

- Beatles a další skupiny 

- P. Simon a další autoři, 

jejichž písně jsou 

zvládnutelné 

v kolektivním zpěvu 

školní třídy 

 

Velikonoce 

- charakteristika lit. 

období 

- velikonoční triduum 

v hudbě 

- liturgie Veliké noci 

- velikonoční písně 

- svatodušní písně 

 

Panna Maria v církvi 

- mariánská zbožnost 

- mariánské písně 

- májové pobožnosti 

- mariánská poutní místa 

- exkurs – chorálový 

velikonoční 

chvalozpěv 

Praeconium 

paschale (Exsultet) 

- letnice 

- exkurse – Svatá 

Hora 

 

7 



Náměstek, V.:  

Adhortace k výuce duchovní a liturgické hudby na školách  

100 

Žák/žákyně: 

- aktivně disponuje 

vybranými díly 

známými z médií 

- dle poslechu dovede 

mediální melodie 

identifikovat 

- objasní význam 

školních liturgických 

slavností, zejména 

zahajovací a závěrečné 

mše ve školním roce 

- umí s jistotou 

odpovídající jeho 

osobním hudebním 

disposicím zazpívat 

českou kancionálovou 

versi hymnu Veni 

Creator Spiritus, 

sekvence Veni Sancte 

Spiritus a 

ambrosiánského 

chvalozpěvu Te Deum 

- kolektivně zpívá 

vybraná historická 

vokální liturgická díla 

- vysvětlí podstatu 

Gregoriánského chorálu 

jako základní platformy 

veškerého liturgického 

zpěvu 

- vyjmenuje názvy 

nejznámějších 

historických kancionálů 

a dodnes živých písní 

v nich obsažených 

- objasní pojem pastorela 

a koleda  

- vysvětlí liturgicko-

sociální význam II. Vat. 

koncilu 

Písně z pohádek, filmů, 

muzikálů 

- písně ze všech známých 

televizních pohádek, 

večerníčků, filmů, 

pořadů 

- z muzikálů zejména 

Starci na chmelu, Noc 

na Karlštejně, My fair 

lady, Jesus Christ 

superstar, Pomáda, 

Drákula, Rebelové. 

Praktické využití písní 

zpívaných na školních 

liturgických slavnostech 

- nácvik kolektivního 

zpěvu písní Veni Sancte 

Spiritus (Přijď ó Duchu 

přesvatý) a Te Deum 

(Bože chválíme Tebe) 

- duchovní, liturgický 

a společenský význam 

těchto písní 

 

Historie a vývoj liturgické 

hudby 

- Gregoriánský chorál 

- zpěvy při posvátném 

officiu (liturgické 

hodinky) 

- renesanční a barokní 

zpěvníky (Franus, 

Steyer, Božan, Michna, 

benešovký, sedlčanský 

aj.) 

- klasicistní pastorely 

a vývoj koledy 

- písně 19. a 20. století 

- reformy II. Vat. koncilu 

v lit. hudbě 

- aktivní účast na 

zpěvu při 

zahajovací a 

závěrečné slavnosti 

- posvěcování času 

7 

Žák/žákyně: 

- pasivně i aktivně 

používá systém 

záznamu melodie v klíči 

houslovém 

- aktivně užívá tónové 

a intervalové názvosloví 

včetně tónů zvýšených 

a snížených 

Základní prvky hudební 

nauky a notopisu 

- notová osnova, užívání 

notového klíče, užívání 

not 

- názvy tónů, základní 

tónová řada 

- řazení a značení oktáv 

- exkurs – kult 

- pravoslavný 

liturgický zpěv 

 

7 
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- orientuje se na poli 

stupnice a jejích 

jednotlivých stupňů 

- vyjmenuje správně 

předznamenání všech 

durových tónin 

- vysvětlí pojmy obřad 

a ritus 

- vyjmenuje další 

liturgické formy mimo 

mši 

- popíše průběh a části 

bohoslužby mešní 

- charakterisuje obecné 

textové vlastnosti částí 

mešního propria 

- písně mešního propria 

zpívá s porozuměním 

přináležitosti k dané 

části obřadu 

- vyjmenuje názvy 

nejvýznamnějších 

západních i východních 

ritů 

- vysvětlí princip 

tolerance jednoty v 

mnohosti 

- posuvky a tóny zvýšené 

a snížené 

- tónové intervaly 

- tónové stupnice 

- stupnice a tóniny 

durové a jejich 

předznamenání 

 

Ritus 

- různé druhy bohoslužby 

- průběh a části 

bohoslužby mešní 

- charakteristiky zpěvu 

částí propria 

 

 

 

Rity jiných liturgií 

- řeckokatolický ritus 

- pravoslavný ritus 

- západní rity 

(galikánský, 

mozarabský) 

- rity ortodoxních 

východních církví 

Žák/žákyně: 

- dle svých osobních 

disposic rozlišuje 

konkrétní výšky tónů  

- pomocí sluchu správně 

posazuje určité stupně v 

durové stupnici 

- pomocí visuelního 

vjemu ze zápisu 

intonuje správně stupně 

škály Cdur, a dle 

individuálního nadání i 

stupně dalších stupnic 

- kolektivně zpívá 

některé vybrané 

meditativní zpěvy 

- orientuje se ve 

vybraných 

charakteristických 

zvukových a hudebních 

projevech jiných 

náboženství 

 

Rozvoj vokální intonace 

- uvědomování si výšky 

tónu 

- relativní sluch pomocí 

stupňů 

- nasazení tónu a práce 

s hlasem 

- čtení stupňů zapsaných 

v tónině Cdur 

- čtení stupňů zapsaných 

v dalších tóninách 

  

Rituální praxe jiných 

náboženství 

- mantry, jóga, 

buddhistická meditace 

 

Hudební projevy jiných 

náboženství 

- ostrozvučné asijské 

intervaly 

- pravidelnost dechu a 

slova 

 

 
7 
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- poslechové ukázky 

různé rituální hudby 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v titulech 

užívaných liturgických 

zpěvníků 

- v Jednotném kancionálu 

dovede vyhledávat 

písně dle 

charakterových oddílů 

- kolektivně zpívá 

vybrané písně 

- vyjmenuje alespoň 

některé 

z mládežnických 

křesťanských zpěvníků 

- vysvětlí funkční zkratky 

používané ve 

zpěvnících Hosana, 

v těchto zpěvnících umí 

vyhledávat písně dle 

liturgické vhodnosti 

- kolektivně zpívá 

a případně doprovází 

rytmickými nástroji 

mládežnické křesťanské 

písně 

Klasické liturgické zpěvníky 

- Český kancionál 

- Cesta k věčné spáse 

- Radostná Boží cesta 

- Svatováclavský zpěvník 

- Jednotný kancionál 

- Mešní zpěvy 

- Poutnický kancionál 

moderní křesťanské 

zpěvníky pro mládež 

- Hlaholík 

- Cantate 

- Hosana 1, 2, 3 

- Koinonia 

- Zpěvy z Taizé 

 

- příspěvky studentů 

– zpěvníky různých 

křesťanských 

společenství 

7 

Žák/žákyně: 

- hraje alespoň jedním 

prstem jednoduchou 

melodii podle not ve 

správné tónině a ve 

správném rytmu na 

klávesovém nástroji 

nebo na zobcovou 

flétnu 

- synteticky kombinuje 

dříve získané znalosti 

a dovednosti 

- má vytvořenou zásobu 

dětských písní 

s křesťanskou tematikou 

a dovede je použít 

s pedagogickou 

cíleností 

- vysvětlí princip 

diecésních setkání 

mládeže s biskupy 

a celosvětových setkání 

mládeže s papežem 

Praktická cvičení čtení 

jednoduchých melodií 

- hra jednoduchých již 

známých písní z not na 

malých klávesových 

nástrojích nebo flétnách 

ve správné tónině a ve 

správném rytmu 

 

Dětské křesťanské písně 

- dětské písně ve 

zpěvnících Hosana 

- pohybové animace a 

hry s písněmi 

 

Křesťanské hudební 

skupiny 

- Učedníci 

- Střípky 

- Cantate pueri a další 

 

- návštěva vystoupení 

křesťanské hudební 

skupiny v rámci 

některé 

mládežnické akce 

 

7 
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- kolektivně zpívá 

vybrané písně 

křesťanských hudebních 

skupin 
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Didaktické aspekty výučby hudobných foriem 

Didactic Aspects of the Teaching of Musical Forms 

Rastislav Adamko 

Abstract 
A contribution is oriented on some aspects of the musical forms teaching 

didactics within the study programmes of musical education on pedagogical 

faculties of Slovak universities. The author pays attention to the two concrete 

areas. He firstly deals with a characteristic and analysis of the reachable 

literature, which can be used as a didactic tool – a textbook. In the second part 

the author points at the necessity of a new – integral approach to the matter of 

musical forms, while he suggests to connect the theory with an analysis of the 

concrete music works what will help the understanding of the theory and the 

better fixation of a curriculum. 

Key words: Musical Forms. Musical Education. Slovakia. Textbooks of Musical 

Forms. Didactic Methods.  

Úvod 

Na úvod tohto príspevku chcem poznamenať, že tieto úvahy nie sú 

koncipované ako vyčerpávajúci pohľad na spôsob vyučovania hudobných foriem vo 

všeobecnosti. Ide tu skôr o niekoľko poznámok a postrehov k problematike 

vyučovania predmetu Náuka o hudobných formách v rámci študijných programov 

hudobnej výchovy na pedagogických fakultách slovenských univerzít. 

Náuka o hudobných formách sa stala neoddeliteľnou súčasťou všetkých 

študijných programov, ktoré majú za cieľ vychovať odborníkov v oblasti hudobného 

umenia či hudobnej pedagogiky. 

Tento predmet, ladený viac teoreticky, je mnohokrát dopĺňaný v ďalšom 

priebehu štúdia študijnou jednotkou s názvom „rozbor skladieb“ alebo „hudobná 

analýza“ či podobne. Tá je nasmerovaná viac na praktickú oblasť percepcie hudobného 

diela, ktorá sa odohráva nielen na rovine sluchovej, ale aj zrakovej. Ide tu nielen 

o výlučne analytickú činnosť, ale o integrálne pochopenie hudobného diela. Analýza tu 

slúži iba ako nástroj pre pochopenie hlbších súvislostí spolupôsobenia jednotlivých 

hudobných elementov, ale aj mimohudobných obsahov či podnetov, ktoré viac či menej 

ovplyvnili hudobnú formu, predovšetkým však konkrétne hudobné dielo. 

Takto chápaný predmet, ktorého obsahom je matéria hudobných foriem je 

veľmi náročný čo do rozsahu i obsahu. Sme svedkami veľkého rozmachu historických 

výskumov starej hudby, ktoré prinášajú množstvo nových poznatkov. S tým je 

spojená naliehavá potreba poznania historických podmienok a súvislostí, 

a predovšetkým adekvátnej terminológie, spojenej s hudbou daného obdobia. Veľké 

nároky na šírku rozhľadu kladie aj súčasná hudobná produkcia, ktorá  však ešte nebola 

dostatočne podrobená teoretickej reflexii. 

Všetko toto si učiteľ zvlášť uvedomí pri stretnutí s dnešnou mládežou (aj 

vysokoškolskou), ktorá vplyvom nedostatočnej hudobnej edukácie a formácie je 

ochudobnená o mnohé poznatky a percepčné skúsenosti. Ľudia odchovaní na pop-
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kultúre pri otázke namierenej na kvalitu danej hudobnej produkcie poznajú iba dva 

pojmy – „dobré“ alebo „zlé“ – vo význame „páči sa mi“ alebo „nepáči sa mi“. 

V tomto príspevku si všimneme dve základné oblasti spojené s vyučovacím 

procesom, a to dostupnú literatúru, ktorá by mohla slúžiť ako učebnica a problém 

integrálneho vyučovania hudobných foriem. 

Učebnice  

Netreba azda pripomínať, že študijné programy majú pre oblasť hudobných 

foriem istý ohraničený priestor, ktorý zďaleka nestačí na vyčerpávajúce podanie tak 

širokej problematiky. Iným, nemenej závažným problémom je otázka vhodnej 

literatúry či skôr učebnice, ktorá by obsahovala čo najširší a zároveň najvýstižnejší 

výber problémov, ktoré majú študenti zvládnuť. Na Slovensku máme niekoľko takých 

titulov, ktoré každý vyučujúci predmet hudobné formy pozná. Je to predovšetkým 

príručka s názvom „Formy a druhy hudobného umenia“ od L. Burlasa. Toto základné 

dielo by mal poznať každý profesionálny hudobník, avšak ako správne autor knihy 

v úvode poznamenal, vyžaduje si, aby sa čitateľ predtým dobre zoznámil s hudobnou 

teóriou a dejinami hudby.1 Príručka je napísaná odborným jazykom, ktorý môže 

hlavne „začiatočníkom“ (a tých je na pedagogicky zameraných hudobných študijných 

odboroch čoraz viac) spôsobovať nemalé ťažkosti. Okrem toho niektoré poznatky 

uvedené v príručke sú už neaktuálne vzhľadom na najnovšie výskumy a štúdie (napr. 

v kapitole IX. Formy a druhy gregoriánskeho chorálu). 

Prístupnejším a jednoduchším jazykom je napísaná kniha P. Ziku „Učebnica 

hudobných foriem pre konzervatóriá“.2 Toto dielo je naozaj skvelou učebnicou, avšak 

z pochopiteľných dôvodov obmedzenou na základné problémy a iba niektoré formy. 

Šírka problematiky si teda vyžaduje doplnenie vedomostí pri takých formách ako 

organum, moteto, conductus, omša, madrigál, formy gregoriánskeho chorálu, kantáta, 

oratórium, pašie, ale aj pri takých formách ako koncert či symfónia. Je to hlavne 

historický aspekt vývoja jednotlivých formových druhov a typov, ktorý síce nebol taký 

dôležitý pre študentov konzervatórií, avšak je namieste, ba priam je nevyhnutný pre 

vysokoškolské štúdiá, vrátane pedagogicky ladených hudobných odborov.  

Z cudzojazyčných publikácií výbornou pomôckou pre štúdium hudobných 

foriem je kniha ABC hudebních forem L. Zenkla3 v češtine a publikácia s tým istým 

názvom v poľštine od D. Wójcik.4 V oboch prípadoch ide o typické učebnice s jasným 

členením materiálu, s rešpektovaním požiadavky uvádzania základných informácií, 

avšak s jasnou deklaráciou, že šírka problematiky je oveľa väčšia a vyžaduje si ďalšie 

štúdium.5 V českojazyčnej učebnici je isté ohraničenie materiálu na formy a druhy 

„najznámejších štýlových období“ –baroka, klasicizmu a romantizmu, ktoré autor 

odôvodňuje prijatou konvenciou pre „školskú a populárnu náuku o hudobných 

                                                 
1 BURLAS, Ladislav, 1978. Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: Opus, s. 8. 
2 ZIKA, Pavel, 1974. Učebnica hudobných foriem pre konzervatóriá. Bratislava: SPN, 272 s. 

bez ISBN. 
3 ZENKL, Luděk, 1990. ABC hudebních forem. Praha: Supraphon, 256 s. ISBN 80-7058-174-3. 
4 WÓJCIK, Danuta, 1997.  ABC form muzycznych. Kraków : Musica Iagelonica, 196 s. ISBN 

83-7099-061-4. 
5 Porov. ZENKL, L. 1990. ABC hudebních forem. s. 7-8. 
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formách.“6 Hudobné formy stredoveku, gotiky a renesancie tam síce nájdeme, ale 

informácie o nich sa obmedzujú len na niektoré aj to nie vždy dostačujúce fakty. 

Naproti tomu poľskojazyčná učebnica je veľmi obsažná na vedomosti hudobných 

foriem všetkých štýlových období. Nechýba tu aspekt historický ani čisto teoretický. 

Matéria a informácie sú logicky rozčlenené, čím pôsobia až encyklopedickým 

dojmom. Kniha vznikla z túžby autorky dať študentom isté kompendium vedomostí, 

ktoré boli dostupné avšak rozptýlené v bohatej poľskojazyčnej literatúre týkajúcej sa 

hudobných foriem.7 

Nesmierne bohatá je nemeckojazyčná literatúra o hudobných formách. 

Z mnohých publikácií spomeniem dve, ktoré sa svojim charakterom blížia 

k učebniciam. Prvá z nich je Einführung in die Musikalische Formenlehre autorstva 

E. Ratza.8 Ide vlastne o vykreslenie základných formálnych princípov na vybraných 

dielach J. S. Bacha (invencie a fúgy) a L. van Beethovena (klavírne sonáty a sláčikové 

kvartetá). Širší záber problémov hudobných foriem nájdeme v knihe G. Altmanna 

Musikalische Formenlehre.9 Široký teoretický záber sa tu snúbi s dôkladným 

historickým poznaním. Každá z foriem je predstavená nielen ako modelová schéma, 

ale ako neopakovateľný hudobný proces v jednotlivých vývojových etapách.  

Každá z uvedených učebníc má svoje špecifiká. Treba však podotknúť, že len 

niektoré z nich spĺňajú požiadavky kladené na súčasný spôsob vyučovania hudobných 

foriem. Predovšetkým ide o otázku zohľadnenia najnovších výskumov v oblasti teórie 

i dejín hudby. Okrem toho je tu dôležitý nový pohľad na náuku o hudobných formách, 

ktorá nemá dať iba informácie o jednotlivých formálnych schémach, ale má 

poskytnúť podľa možností ucelený pohľad na vývoj danej hudobnej formy v širokom 

kontexte dejín hudby. 

Podľa niektorých dobrá učebnica má mať tieto štyri vlastnosti: 

1. Šírka problematiky má byť nastavená na nadanejších študentov. Jednou z úloh 

učiteľa je pre menej nadaných študentov určiť potrebné minimum pre 

zvládnutie materiálu a pomôcť im v tom. 

2. Problémy sa majú uvádzať v hierarchickom poriadku ich obtiažnosti, od menej 

náročných po náročnejšie. 

                                                 
6 ZENKL, L. 1990. ABC hudebních forem. s. 12. 
7 Ide predovšetkým o tieto pozície: FRĄCKIEWICZ, Aleksander – SKOŁYSZEWSKI, 

Franciszek, 1988. Formy muzyczne. Vol. 1. a 2. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 

ISBN 83-224-0309-7; CHOMIŃSKI, Józef  – WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Krystyna.  

Formy muzyczne. Vol. 1. Małe formy instrumentalne, 1983, ISBN 83-224-0176-0. Vol. 2. 

Wielkie formy instrumentalne, 1987, ISBN 83-224-0224-4; Vol. 3. Pieśń, 1974, sine ISBN, 

Vol. 4. Opera i dramat, 1976, sine ISBN. Vol. 5. Wielkie formy wokalne, 1984, ISBN 83-224-

0224-4. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; MUCHENBERG, Bohdan, 1981. 

Literatura muzyczna. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. ISBN 83-224-0308-9; 

SIKORSKI, Kazimierz, 1957. Kontrapunkt. Vol. 3. Kraków: Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne; PODHAJSKI, Marek, 1991. Formy muzyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo 

Naukowe, 244 s. ISBN 978-83011-728-24. 
8 RATZ, Erwin, 1973. Einführung in die Musikalische Formenlehre. Wien: Universal edition, 

259 s. ISBN 3-7024-0015-X. 
9 ALTMANN, Günther, 2001. Musikalische Formenlehre. Mainz: Schott, 614 s. ISBN 3-7957-

0359-X. 
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3. V rámci tohto stupňovania nárokov má učebnica viesť študentov k solídnej 

práci. 

4. Má byť konkrétna, teda opierať sa o konkrétne fakty – v hudbe o konkrétne 

hudobné príklady.10 

Musíme priznať, že v slovenčine nám takáto učebnica zatiaľ chýba, čo vedie 

k tomu, že sa mnoho krát veľa času stráca na diktovanie a písanie poznámok a málo 

času zostane na stretnutie sa s konkrétnym hudobným dielom. 

Mimoriadny význam v procese vyučovania tak rôznorodej a komplikovanej 

matérie akou sú hudobné formy má spôsob klasifikácie a delenia jednotlivých druhov 

a formových typov a ich zoradenie. 

Každá z predstavených učebníc má svoje špecifické rozdelenie hudobných 

foriem. Spoločným znakom slovenských, českých a nemeckých učebníc je používanie 

takých skupín formových typov ako „malé jedno-, dvoj- a trojdielne formy“ (tzv. 

piesňové formy), „polyfonické“ či „kontrapunktické formy“, „rondo“ alebo „rondová 

forma“,  „sonátová forma“, „variácie“. Tieto tradičné formové typy nájdeme vo 

všetkých učebniciach – starších i novších. Avšak v nových publikáciách - 

predovšetkým zahraničných – nájdeme aj také tituly kapitol ako „veľké inštrumentálne 

formy“, hudobné formy spojené so slovom“, „veľké formy vokálnej a scénickej hudby“, 

„nové formotvorné prostriedky a techniky“,11 „malé inštrumentálne formy“, „cyklické 

inštrumentálne formy“, „jednočasťové orchestrálne formy“, „vokálne formy“, „balet“.12 

Tieto odlišné klasifikačné prístupy prezrádzajú hneď na prvý pohľad iný než klasický 

prístup k uvedenej problematike. Väčšinou sa s tým spája aj množstvo nových 

originálnych pohľadov na  jednotlivé hudobné diela a na historickú podmienenosť 

a súvislosti vzniku a rozvoja jednotlivých formových druhov a typov. 

Príliš málo pozornosti sa vo väčšine príručiek venuje vokálnym formám. 

Neexistuje učebnica, ktorá by sa venovala ich analýze. Na hodinách dejín hudby sa 

síce študenti dozvedajú isté vedomosti na tému napr. opery, oratória či kantáty, avšak 

ide o vedomosti nezosystematizované z hľadiska hudobných foriem. Na hodinách 

hudobných foriem by sa tieto vedomosti mali roztriediť, zoradiť a  usporiadať do 

uceleného systému z hľadiska hudobných druhov a foriem, ale aj z historického 

aspektu ich vývoja a rozvoja. 

Ak pre oblasť teórie hudobných foriem je na Slovensku pomerne dosť 

literatúry, tak rozboru skladieb nie je venovaná žiadna špeciálna publikácia. Iste je to 

dosť problematická oblasť, v ktorej mnohokrát výsledok môže byť prinajmenšom 

diskutabilný, jednak tohto typu publikáciu, určenú hlavne pre naše hudobné školstvo, 

postrádame. 

Zo zahraničnej literatúry tu treba spomenúť nemeckú učebnicu E. Ratza13 

a poľskú D. Wójcik.14 V prvej z nich nájdeme podrobné rozbory vybraných  dvoj- 

a trojhlasných invencií a fúg J. S. Bacha, vybraných klavírnych sonát a sláčikových 

kvartet L. van Beethovena. Druhá – poľská publikácia – má obsah podelený na osem 

                                                 
10 Porov. FRĄCKIEWICZ, – SKOŁYSZEWSKI,  Formy muzyczne. Vol. 1., s. 6. 
11 Porov. ALTMANN, G. 2001.  Musikalische Formenlehre. s. 5-6. 
12 Porov. WÓJCIK, D. 2003. ABC form muzycznych – analizy. s. 5-8. 
13 RATZ, E. 1973. Einführung in die Musikalische Formenlehre. 
14 WÓJCIK, D. 2003. ABC form muzycznych – analizy.  
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hlavných častí: trojčasťová reprízová forma, rondo, fúga, vokálna fúga, variácie, 

klasická sonáta, sonátový cyklus a sólová pieseň. V rámci  týchto celkov sa tu 

nachádza 25 podrobných analýz diel F. Chopina, J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. 

Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena, F. Schuberta, S. Moniuszku a M. Karłowicza. 

V uvedených publikáciách však absentuje prezentácia väčšieho spektra metód 

analýzy hudobných foriem. Práve metodológia pri rozbore skladieb hrá dôležitú rolu. 

Integrálny spôsob vyučovania hudobných foriem 

Pri prvom stretnutí sa vyučujúceho predmet hudobné formy s dnešnou 

vysokoškolskou mládežou, študentmi hudobnej výchovy na pedagogických fakultách 

je mu jasné, že má pred sebou rôznorodé publikum s veľkými rozdielmi 

v pripravenosti z oblasti hudobnej náuky, harmónie, dejín hudby a hudobnej estetiky. 

Zo spomínaných predmetov študenti prvého ročníka majú za sebou iba časť hudobnej 

náuky, prípadne dejín hudby, nehovoriac o tom, že mnohí z nich sa s hudobnou 

výchovou posledný krát stretli na základnej škole, v lepšom prípade na základnej 

umeleckej škole. Vo vysokoškolských študijných programoch sa predmet Náuka 

o hudobných formách objavuje príliš skoro – často už v druhom semestri štúdia. 

Matéria hudobných foriem nachádza mnohých študentov úplne nepripravených, bez 

náležitého poznania, čo mnohým z nich spôsobuje nemalé problémy pri jej zvládnutí. 

Z tohto dôvodu musí učiteľ venovať prvé stretnutia so študentmi objasňovaniu 

základných hudobných pojmov. Je to nesmierne dôležité, pretože oblasť hudobných 

foriem a ich analýzy si vyžadujú maximálnu precíznosť vo vyjadrovaní a používaní 

adekvátnej terminológie. 

S tým súvisí aj problém oddelenia predmetu hudobné formy od rozboru 

skladieb v našich študijných programoch. Takto postavené študijné programy 

nepočítajú s integrálnym prístupom k problematike hudobných foriem. Ide o veľmi 

umelý spôsob didaktického a metodického prístupu k problematike hudobných 

foriem, ktorý sa možno s relatívnym úspechom uplatňuje na prvom stupni hudobnej 

edukácie, avšak vôbec sa neosvedčil na druhom a absolútne nie na treťom – 

vysokoškolskom stupni. Súčasná metodológia uprednostňuje integrálny pohľad na 

matériu hudobných foriem, ktorý sa vyznačuje spájaním teórie s praxou, formálnej 

schémy s konkrétnym, jedinečným a neopakovateľným hudobným dielom. Poznanie 

hudobných foriem sa nesmie obmedziť iba na strohé vedomosti, ale má to byť 

predovšetkým zvládnutie metódy a techniky analýzy hudobného diela.15 

Memorovanie poučiek o formálnej štruktúre jednotlivých hudobných foriem bez 

schopnosti poznané vedomosti demonštrovať na hudobnom diele je akýsi tragický 

metodologický a didaktický omyl, ktorý v sebe nesie absurditu tzv. „kýblových 

vedomostí“, ktoré po krátkom čase vyprchajú bez toho, žeby zanechali vo vedomí 

človeka nejakú stopu. Samotné poučky bez experiencie, bez dotyku s konkrétnym 

hudobným dielom sú samoúčelné. Preto je potrebné spájať teóriu s praxou, metódu 

slovného výkladu so zrakovou a sluchovou percepciou a samostatnou analytickou 

prácou študentov.  Pre učiteľa to znamená, aby každú preberanú matériu v teoretickej 

rovine doplnil vhodným notovým a zvukovým materiálom na analýzu. Pri tom musí 

                                                 
15 Porov. FRĄCKIEWICZ, A – SKOŁYSZEWSKI, F. 1988. Formy muzyczne. Vol. 1., s. 7. 
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rešpektovať základné pravidlo, že to majú byť diela vysokej umeleckej kvality, diela 

tzv. veľkej hudby, nie druhotriedne kompozície málo či úplne neznámych 

skladateľov. Keďže hudobná kompozícia je živý a jednoliaty organizmus, je potrebné 

prezentovať ho – ak je to možné – ako celok, nie iba vybrané fragmenty.16 

Fragmentárne príklady môžu síce poslúžiť pri prezentácii nejakého špecifického 

problému, avšak pri hudobnej analýze ide aj o formovanie hudobno-estetickej oblasti 

osobnosti mladého človeka. Dobrá analýza sa dá prirovnať k dobrej interpretácii 

hudobného diela, ktorá nemá byť iba strohou prezentáciou hudobného zápisu, ale 

tvorivou činnosťou, preto si vyžaduje od zainteresovaných nielen zvládnutie 

základných predpokladov, ktorými sú osvojenie si odbornej terminológie, 

analytických postupov, metód a techník, ale aj akýsi nadhľad, získaný zo schopnosti 

spájať dejinné a kultúrne súvislosti, estetické, filozofické a duchovné prúdy v myslení 

danej doby, v ktorej skladba vznikla a plnila istú funkciu. 

Je isté, že v súčasnom stave, kedy predmety náuka o hudobných formách 

a rozbor skladieb sú oddelené nielen formálne ale aj časovo (ide niekedy až o tri 

semestre, počas ktorých študenti mnohé teoretické vedomosti zabudnú, ak nie sú 

upevnené osobnou skúsenosťou s hudobným dielom) nie je možné pri dotácii jednej 

hodiny v týždni vyčerpávajúcim spôsobom predstaviť teóriu i analýzu všetkých 

hudobných foriem. Treba sa spočiatku obmedziť na tie, ktoré sú jednoduchšie, 

najčastejšie používané, reprezentatívne a metodologicky vhodné pre demonštráciu 

preberaného učiva. Tu niektorí odporúčajú začať od malých vokálnych foriem17 

(akými sú piesne a vybrané druhy árií), na ktorých sa dá demonštrovať nielen 

tektonická výstavba diela, ale aj analytický postup pri charakteristike jednotlivých 

hudobných elementov – melódie, rytmiky, harmónie,  dynamiky, agogiky či 

koloristiky. Na základe niekoľkoročnej praxe môžem povedať, že túto úlohu 

v počiatočných štádiách vyučovania veľmi dobre spĺňajú duchovné piesne z aktuálne 

používaných kancionálov a spevníkov (napr. JKS). 

Ak chce učiteľ v priebehu extrémne krátkeho času, ktorý mu ponúka aktuálny 

študijný program, zvládnuť tak náročný materiál, musí dobre zorganizovať vyučovací 

proces, aby ho efektívne využil. Vyžaduje si to na prvom mieste dôkladnú prípravu 

po stránke obsahovej i čo do potrebných didaktických pomôcok. Medzi nimi nesmie 

chýbať notový materiál a zvuková nahrávka hudobného diela vhodného na analýzu, 

ktorá má viesť k demonštrácii teoretických vedomostí v praxi. Neodmysliteľnou 

pomôckou pri tom je kvalitný CD prehrávač s dobrým ozvučením miestnosti, 

rozmnožený notový materiál s očíslovanými taktami (uľahčuje to orientáciu 

v hudobnom texte) pre všetkých prítomných, prípadne meotar či počítač 

s dataprojektorom, ktoré umožnia prezentáciu notového zápisu skladby všetkým 

prítomným. Aj keď uvedené technické pomôcky sú veľkou pomocou, predsa len 

nenahradia papier s notovým zápisom, do ktorého si študenti môžu písať poznámky, 

značky, ktoré im neskôr pomôžu pri domácej práci. Každá učiteľom prezentovaná 

analýza na hodinách, by totiž mala mať akúsi spätnú väzbu zo strany študentov 

v podobe domácej práce, pozostávajúcej z vlastnej formulácie predstavených 

                                                 
16 Porov. FRĄCKIEWICZ, A. – SKOŁYSZEWSKI, F. 1988. Formy muzyczne. Vol. 1., s. 7. 
17 BUKOWSKI, Ryszard, 1968. Metodyka nauczania form muzycznych. Kraków: Polskie 

Wydawnictwo Muzyczne. Sine ISBN. 
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analytických postupov, záverov a zistení. Pritom treba apelovať na to, aby išlo 

o ucelený, logický text, nie iba heslovite vyjadrené sentencie či body bez širšieho 

kontextu a súvislostí. Analýza nemá byť iba vypočítaním izolovaných faktov, ktoré 

samé osebe nič nehovoria. Analytický proces má byť zavŕšený syntézou, v ktorej sa 

pokúsime odpovedať na otázku „ako to v skladbe funguje“ a nie „čo skladba 

obsahuje“. Celý analytický proces by bez tohto nasmerovania na syntézu stratil 

zmysel a bol by samoúčelný. 
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Inovatívne metodicko-organizačné prostriedky výučby 

rockových formácií 

Innovative Methodological and Organizational Means 

of Teaching of Rock Bands 

Silvia Adamová 

Abstract  
The contribution demonstrates the current innovative educational approaches 

in teaching  rock formation as alternative of chamber play in elementary art 

schools. It presents organizational and method choices, focusing on current and 

activating educational approaches. 

Key words: Innovative. Method. Organisation. Education. Rock Band. 

Rockové formácie v hudobnej edukácii 

Dlhoročná tradícia pestovania rockových formácií v hudobnej edukácii 

v západných krajinách už niekoľko rokov intenzívne preniká aj na Slovensko. V rámci 

kolektívnych hudobných predmetov ako je hudobná výchova, hudobná náuka, 

komorná hra, či hra v súbore vznikajú z iniciatívy zanietených učiteľov rôznorodé 

zoskupenia hrajúce populárnu hudbu. Napriek tomu, že rock ako najprogresívnejší 

podžáner populárnej hudby je starší než polstoročie a aj na Slovensku má viac než 

štyridsaťročnú tradíciu, do edukácie sa po všetkých stránkach dostáva len veľmi 

pomaly. Spisba o rocku na Slovensku narastá najmä v oblasti hudobnej historiografie, 

no v oblasti edukácie musíme siahať po zahraničnej literatúre. Učitelia, ktorí do svojej 

výučby implementujú rockovú hudbu či už v teoretickej alebo praktickej rovine, tak 

často robia na základe intuície a osobných skúseností. Každoročne sme svedkami 

vynikajúcich vystúpení žiackych rockových formácií na celoslovenských 

a regionálnych súťažiach, prehliadkach a koncertoch, ktoré dokazujú, že ich učitelia 

nepotrebujú metodickú príručku na to, aby svojich zverencov naučili interpretovať 

skladby rockového žánru. Čoraz viac sa tiež stretávame aj s hodnotnou vlastnou 

tvorbou žiakov, čo značí, že viacerí učitelia sú schopní žiakov usmerniť nielen 

v oblasti interpretácie, ale aj kompozície a tvorby textov.  

Tak ako aj iné nielen hudobné oblasti, aj rockové formácie je možné vyučovať 

intuitívnym, tradičným alebo inovatívnym spôsobom. Práve intuitívne vyučovacie 

prístupy prinášajú často krát veľmi podnetné a inšpiratívne metodicko-organizačné 

prostriedky, ktoré sa najskôr etablujú ako inovatívne a časom sa môžu stať tradičnými. 

Intuitívny vyučovací štýl učiteľov rockových formácií je prakticky 

nevyhnutnosťou, nakoľko je stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie v oblasti 

populárnej hudby a jej edukácie na Slovensku len v začiatkoch. Preto učitelia čerpajú 

z vlastných praktických skúseností. Mnohí z učiteľov rockových formácií sami hrali 

alebo hrajú v rockovej kapele, alebo inej formácii hrajúcej populárnu hudbu. Ťažia zo 

svojich nielen hudobných, ale aj manažérskych či elektrotechnických schopností, 

zručností a vedomostí. To, že je rocková hudba nonartificiálna (podľa Estetického 

slovníka Ericha Mistríka notovo nefixovaná) a existuje primárne vo forme zvukových 
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záznamových médií, núti učiteľov vo zvýšenej miere používať hudobný sluch, 

predstavivosť a tvorivosť. O intuitívnom vyučovacom štýle môžeme povedať, že 

učiteľ volí metodicko-organizačné prostriedky výučby podľa pedagogického cieľa 

a na základe diagnostikovania žiakov. „Špecifický (konkrétny) cieľ by mal 

jednoznačne definovať stav osobnosti, správania sa žiaka, ktorý sa má dosiahnuť na 

konci vyučovacieho procesu, t. j. čo konkrétne sa má žiak naučiť, čo konkrétne má 

vedieť (ktoré konkrétne vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti, 

kompetencie si má osvojiť, do akej hĺbky a za akých podmienok“ (Turek, 2014, s. 49). 

Pri kognitívnych cieľoch môžeme hovoriť o konkrétnych vedomostiach z oblasti 

dejín a teórie rockovej hudby, náuky o nástrojoch (v našom prípade tých, ktoré sú 

tradičnou súčasťou rockového zoskupenia), základov elektrotechniky (ovládanie 

aparatúry, princípy ozvučovania nástrojov atď.) a tiež o rozvíjaní kognitívnych 

schopností akými sú hudobné vnímanie, pamäť, myslenie či tvorivosť. V zmysle 

afektívnych cieľov môžeme spomenúť formovanie názorov, postojov, vzťahov 

k hudbe, k spoluhráčom, k učiteľovi a sociálno-komunikatívne zručnosti. V oblasti 

psychomotorických cieľov hovoríme o kreovaní motorických inštrumentálnych 

zručností a návykov za účasti psychických procesov (podľa Tureka, 2014, s. 49). Pre 

konkretizáciu uvádzame nasledujúci príklad: Učiteľ si stanoví cieľ, že žiacku rockovú 

formáciu naučí hrať Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Na základe 

predchádzajúceho diagnostikovania si je vedomý, že žiaci ešte nedisponujú takými 

zručnosťami, aké sú potrebné na naštudovanie a vernú reprodukciu daného diela. Na 

základe toho učiteľ intuitívne volí a experimentálne aplikuje rôzne metódy. Overuje 

ich v praxi uvedomujúc si, že funkčnosť danej metódy závisí od mnohých faktorov 

a jej účinnosť je individuálna. Pri intuitívnej výučbe sú takto žiaci vystavovaní 

určitým rizikám procesu, ktorý sa v bežnej komunikácii označuje ako pokus-omyl. 

Ak by však aj v súčasnej dobe nedochádzalo popri sofistikovanej výučbe aj 

k intuitívnym prístupom, metodika by bola významne ochudobnená o nové inšpirácie, 

ktoré môžu mnohým žiakom pomôcť lepšie a ľahšie sa rozvíjať. 

Za inovatívne metodicko-organizačné východisko v súvislosti s tradičným 

spôsobom vyučovania ansámblovej hry môžeme považovať už len to, že žiaci hrajú 

v rockovej formácii. Tento fenomén je však aj na Slovensku v súčasnosti tak 

rozšírený, že už nemôžeme hovoriť o inovatívnom prístupe. Z výučby komornej hry 

na spôsob rockovej formácie sa stáva tradícia. Na prehliadkach a súťažiach 

každoročne účinkujú rockové kapely v rôznom obsadení od 3 do 9 členov, pričom 

väčšie zoskupenia majú rozšírenú perkusnú, gitarovú alebo vokálnu zložku. Väčšina 

metód a organizačných foriem, ktoré učitelia rockových formácií pre dosiahnutie 

pedagogických cieľov využívajú, je spoločná s inými hudobnými žánrami, no platí tú 

pravidlo – to, čo je v rockovej hudbe inovatívne, v inej je tradičné a naopak. Aplikáciu 

tradičných či inovatívnych metód a organizačných prostriedkov kategorizujeme do 

nasledujúcich oblastí: 

 Hudobná percepcia  

 Materiálne didaktické prostriedky 

 Explorácia  

 Produktívne oblasti 

o Hra podľa sluchu 

o Imitácia  
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o Reprodukcia  

o Interpretácia 

o Aranžovanie 

o Improvizácia 

o Tvorba 

 

Sedlák a Váňová chápu percepciu ako hudobné vnímanie alebo vnímanie 

hudby. Ide o aktívne poznávanie hudby v našom vedomí prostredníctvom zmyslových 

orgánov. Ako dôležitejší sa však v oblasti edukácie javí pojem apercepcia, ktorý 

zastrešuje zložitý celostný psychický proces, v ktorom vnímateľ spracováva 

zmyslový príjem hudby na vyššej psychickej úrovni, rekonštruuje ju, preniká do jej 

obsahu, prežíva ju a hodnotí na základe svojej predchádzajúcej hudobnej skúsenosti 

(Sedlák, Váňová, 2013, s. 235). Aktívne počúvať, resp. počúvať s porozumením, je 

v prostredí zvukového i hudobného smogu nesmierne dôležité. Tradičné počúvanie 

hudby je, žiaľ, často spojené s pasívnym príjmom hudby do vedomia človeka. Podľa 

Beličovej sa pod systematickým budovaním špecifických hudobných kompetencií 

u detí a mládeže v prvom rade skrýva schopnosť hudbu počúvať a nie iba počuť. 

Zdôrazňuje, že hudbu je potrebné počúvať v celej jej komplexnosti. Rozlišuje 

odmietnutie hudby pred jej počúvaním (ignorantstvo) a po jej počúvaní (kompetentný 

súd). „Žiakov by sme mali v špecializovaných hudobných školách učiť práve 

kompetentnému prístupu k hudbe“ (Beličová, 2016, s. 23-24). V inovatívnom 

vyučovacom prístupe vo vedení žiackych rockových kapiel preto v prvom rade 

dominuje aktívne, analytické a kritické počúvanie populárnej hudby. Žiaci nie sú len 

pasívnymi prijímateľmi a „reproduktormi“ populárnych skladieb, ale poznajú ich 

štruktúru, obsah aj výklad textov. Sú vedení k senzitívnemu vnímaniu všetkých 

zvukov okolo seba a aktívnemu vyhľadávaniu nových inšpiratívnych zvukov, ktorými 

by mohli obohatiť svoju hudobnú produkciu. Okrem radosti z hľadania zvukov ich to 

učí intenzívne vnímať zvukovú kvalitu (Király, 2013, s. 7). Preto sa súčasťou 

vlastných skladieb žiackych rockových formácií stane napr. zvuk rozbitého skla, 

hovoreného slova alebo vŕzgajúcich dverí, ktoré si žiaci sami nahrajú a zakomponujú 

do skladby. 
 

Tradičné didaktické materiálne prostriedky môžeme rozdeliť do 

nasledujúcich kategórií: 

 Predlohy – noty, tabulatúry, akordy, nahrávky, texty 

 Zdroje zvuku – tradičné nástroje rockovej zostavy (bicia sada, elektrická 

gitara, basgitara, hlas) 

 Hra na nástroje – tradičné techniky hry na nástroji 

 Pomocné prostriedky – ozvučovacia a iná didaktická technika 
 

To, čo je tradičné v iných hudobných žánroch, je naopak netradičné 

v rockovej hudbe. Zatiaľ čo klasická hudba sa bez nôt nezaobíde, v edukácii rockovej 

hudby je hra z nôt skôr príťažou ako perspektívnou vyučovacou metódou, no 

stretávame sa aj s týmto variantom výučby. Zatiaľ čo v experimentálnej hudbe je 

celkom bežná interpretácia grafických partitúr, v rockovej hudbe naopak ide 

o inovatívny prístup, napriek tomu, že mnohé z rockových kapiel minulého storočia 

mali práve k experimentálnej a ambientnej hudbe veľmi blízko (Beatles, Pink Floyd, 
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The Velvet Underground atď.). V súčasnosti je ambíciou pedagógov žiackych 

rockových kapiel oživiť práve tento vzťah. Ako predlohy preto používajú grafické 

partitúry, rôzne výtvarné, grafické či architektonické diela a animácie, ktoré môžu 

preberať od iných autorov alebo tiež iniciovať ich tvorbu práve zo strany žiakov. 

V súčasnosti sa tiež vo výbere predlôh objavujú aj rôzne inštruktáže či modely, ako 

napr. Skladačky Tomáša Boroša. 

I keď sa počas vývoja v rockovej hudbe objavili rôzne nástrojové obsadenia, 

v súčasnosti určité nástroje môžeme považovať v rockovej hudbe za tradičné a to je 

práve sada bicích nástrojov, elektrická gitara, elektrická basgitara a hlas, označovaný 

tiež ako vokál. Opäť, nástroje, ktoré sú tradičné v iných hudobných žánroch, sa 

v rockovej hudbe chápu ako ozvláštňujúce celkový tradičný zvuk rockovej kapely. 

V žiackych rockových formáciách sa často popri klasickej zostave nástrojov objavujú 

napr. xylofón či marimba, rôzne typy perkusií, husle, flauty, saxofóny, violončelá či 

kontrabasy. Čoraz intenzívnejšie je takisto kombinovanie akustického, 

elektroakustického a elektronického zdroja zvuku. Pod vplyvom súčasnej dídžejskej 

kultúry je stále častejšie súčasťou rockovej zostavy aj počítač s nasamplovanými 

hudobnými podkladmi, čo sa samozrejme odráža aj v edukácii žiackych rockových 

kapiel. Spomínaná kombinácia rockovej hudby s tzv. concrete music je už z histórie 

známa, predovšetkým z oblasti industriálneho rocku, no dnes je táto metóda 

kombinácie nahraných zvukov a hudobnej produkcie vo vyučovacom procese opäť 

istým druhom inovácie. 

Ďalší prienik rockovej, klasickej a experimentálnej hudby zaznamenávame 

práve na pôde techník hry na nástroji. Hra sláčikom na tradičný sláčikový nástroj 

v klasickej hudbe ale aj hra sláčikom na elektrickej gitare v experimentálnej hudbe už 

dnes nie je prekvapujúca. Keď však sláčik, bubenícku paličku alebo iné predmety pri 

hre na gitaru použijú rockoví hráči, môžeme hovoriť o inovatívnom prístupe v oblasti 

techniky hry na nástroji. Toto uvádzame len ako jeden z mnohých príkladov, ktorých 

je samozrejme aj v súvislosti s ďalšími nástrojmi v tradičnom rockovom obsadení 

oveľa viac.  

Exploráciu považujeme za najdôležitejšiu časť vyučovacieho procesu. Ide 

o objavovanie a skúmanie materiálnych didaktických prostriedkov. Keď žiakov 

necháme slobodne skúšať, aké rôznorodé zvuky vydáva ich nástroj alebo skúmať 

predlohy, môžeme dosiahnuť významné zvýšenie nielen motivácie ale aj senzitivity 

na zvuk. V zmysle interpretácie grafickej partitúry môžeme zo strany žiakov očakávať 

jej úplne samostatné pochopenie a hudobné poňatie. 

Hra podľa sluchu sa týka predovšetkým zapamätania, vybavenia 

a reprodukcie tónov a ich vlastností (výška, sila, dĺžka, ich poradie, kombinácia – 

súzvuky, akordy, atď.). Ideálnym prostredím na rozvoj hudobného sluchu je práve 

komorná hra, kde sa jeden žiak učí od druhého. Vzájomná súhra po rytmickej, 

melodickej či harmonickej stránke zabezpečuje komplexný hudobný rozvoj žiaka. 

Rozvoj hry podľa sluchu môžeme podporiť rôznymi hrami v súvislosti s hľadaním 

tónov, napr. jeden žiak zahrá niečo na gitare a druhý to na klavíri zopakuje a pod.  

Pod imitáciou rozumieme napodobňovanie, ktoré však funguje v hudobnej 

edukácii v dvoch významoch. Buď ide o napodobňovanie hry učiteľa alebo 

o kompozičnú techniku. Demonštrácia učiteľom a následná imitácia žiakom či už 

techniky hry alebo konkrétnych hudobných prvkov, je základnou vyučovacou 
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metódou, na ktorej je postavená prevažná časť hudobnej edukácie. V zmysle rozvoja 

hudobnej predstavivosti a tvorivosti je však oveľa dôležitejšie používanie imitácie ako 

kompozičnej (aj improvizačnej) techniky. Jej princípom je odovzdávanie si motívu 

alebo témy medzi jednotlivými hlasmi. Tento princíp je možné vynikajúco uplatniť 

v ansámblovej tvorivej výučbe. Žiaci len ťažko budú schopní na neharmonických 

nástrojoch imitovať motív, ktorý im učiteľ zahrá napr. na klavíri. Môžu ho však 

imitovať po rytmickej stránke, približnou výškou tónov, vo frázovaní, artikulácii, 

agogike atď. Takýmto spôsobom je možné aj v rockovej formácii rozvíjať napr. 

fugáto či motivicko-tematické odvodzovanie. 

Pod reprodukciou chápeme presné kopírovanie danej zvukovej predlohy 

(diela či dokonca celých albumov a kapiel). V hudobnej edukácii ide o veľmi náročnú 

oblasť, ktorá je priamo závislá na rozvoji schopností a zručností žiakov. V praxi je 

detailne skopírovaná a reprodukovaná skladba označovaná ako „revival“.  

Interpretácia predpokladá vlastný vklad či vlastné poňatie danej predlohy. 

V rámci výučby rockových kapiel je úzko spojená s aranžovaním. V súčasnosti sa 

v súvislosti s interpretáciou (je tu však aj vzťah s aranžovaním) skloňuje pojem 

„cover“. Obrovský diapazón možností interpretácie sa naskytá práve v súvislosti so 

zhudobňovaním grafických partitúr či inštruktáží. 

Aranžovanie predlôh je nevyhnutnosťou azda každého učiteľa vedúceho 

súbor populárnej hudby. Dôvodov je veľa, napr. úroveň schopností a zručností žiakov 

a nevyváženosť medzi nimi, náročnosť alebo naopak prílišná jednoduchosť predlôh, 

iné obsadenie v predlohe, ako má učiteľ k dispozícii atď. I keď sa táto oblasť javí 

primárne ako niečo, čo má zvládnuť učiteľ, je veľmi dôležité a potrebné rozvíjať aj 

žiacke aranžérske schopnosti. V rámci skupiny je tu samozrejme potrebné využiť 

vzájomnú kooperáciu žiakov. Úloha pre žiacku rockovú kapelu zaranžovať napr. 

ľudovú pieseň pritom vôbec nemusí byť jednoduchá, no určite bude motivujúca, 

zábavná a napomáhajúca k vzájomnej kooperácii a participácii na tvorbe hudobného 

produktu.  

Rozvíjanie improvizácie je v žiackej rockovej kapele veľmi náročné a závisí 

od individuálneho vývoja hudobných schopností a zručností jednotlivých žiakov. Do 

hry vstupuje spôsob vedenia individuálneho vyučovania hry na nástroj každého zo 

žiakov. Často sa stáva, že improvizácie je schopný len jeden z členov kapely. Jej 

rozvoj však úzko súvisí s oblasťou hry podľa sluchu, imitácie, aranžovania aj 

interpretácie. Predpokladom je samozrejme motivácia. Improvizácia vyžaduje 

odhodlanie, odbúranie predsudkov, že ide o niečo komplikované a náročné a slobodu 

v tvorivosti. Mnohým môže pomôcť určité penzum spoznanej a reprodukovanej 

hudby (zásobáreň hudobných nápadov uchovaných v pamäti, ktoré si hráč dokáže 

vybaviť a reprodukovať) alebo rôzne metodické pomôcky na rozvíjanie improvizácie 

a tvorivosti. Od improvizátora sa však očakáva aj spontánna tvorivosť 

a sofistikovanosť hudobného produktu, čomu nevyhnutne predchádza tréning. Preto 

je dôležité aj v rámci žiackych rockových formácií otvárať priestor pre 

improvizovanie, čo nemusí byť len v špeciálne vyhradenom čase, keď sa v skladbe 

vyskytuje sólo, ale hocikedy, keď žiak pocíti potrebu vyskúšať niečo iné. Opäť sa ako 

ideálnou didaktickou platformou črtá práve grafická partitúra, ktorá žiaka nenúti držať 

sa prísne stanovených parametrov a zložiek, ako je to v prípade nahrávok, tabulatúr, 

akordov či nôt.  
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Vlastná tvorba žiakov sa javí ako najvyšší a najnáročnejší pedagogický cieľ. 

Učiteľ žiackych rockových formácií by mal byť otvorený všetkému, čo mu žiaci 

predložia, konzultovať to s nimi, usmerniť ich v tvorivom vývoji. V dnešnej dobe 

obrovskej palety polyštýlovosti je nesmierne náročné viesť žiakov k ich vlastnej 

kreatívnej hudobnej produkcii. Preto sa opäť grafická či inštruktážna hudba javí ako 

vhodný prostriedok na vedenie žiakov k inovatívnej a zaujímavej vlastnej tvorbe. 

Projekt „Rock bands play graphics“ – „Znejúce bunky“ 

V roku 2017 bol v A4 – centre súčasnej kultúry v Bratislave realizovaný prvý 

ročník audiovizuálneho projektu, ktorý vznikol spoluprácou vedeckých pracovníkov 

Ústavu experimentálnej onkológie SAV a tvorivej dielne autorky príspevku. Išlo 

o zhudobnenie niekoľkých grafických vyobrazení zdravých a nádorových buniek 

tromi žiackymi a jednou profesionálnou rockovou kapelou.  

Žiaci v procese explorácie najprv skúmali zvukové možnosti svojich 

nástrojov. V procese skúmania grafických predlôh buniek a ich výkladu si vytvorili 

predstavu ich interpretácie. Vzájomnou komunikáciou, kooperáciou a interakciou 

realizovali a koordinovali svoje hudobné predstavy. Niektoré zhudobnenia fungovali 

len na princípoch dojmu z danej grafickej predlohy či jej výkladu. Niektoré však 

priamo sledovali jej grafickú štruktúru. Každá kapela za sprievodu projekcie 

jednotlivých vyobrazení buniek predstavila svojich päť kompozícií, ktoré mali okrem 

reálnych pomenovaní toho, čo zhudobňujú, aj svoje špecifické poetické názvy. 

 
Obr. 1: Nádorové bunky hrubého čreva („On-off bunky“) 

 

 
Obr. 2: Zdravé bunky rastúce v komôrkach („Čierni a zelení“)  
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Klavírne sonáty Galiny Ustvolskej a ich idaktické využitie 

The Piano Sonatas of Galina Ustvolska and its Didactics Using  

Martin Jurčo 

Abstract  
Galina Ustvolská is one of the important representatives of Russian music of the 

20th century. As a student of D. Shostakovich, she does not continue in his 

tradition, but makes her own way of compositional art. Her work is less known 

to the public; nevertheless, it is unique and specific in all areas of music 

language. Her work is modern and unique and does not undergo to any 

established procedures. Process of her artistic development that lasted more than 

forty years has been associated with composing for piano from the very 

beginning to the end. Only one piece of her work does not include this 

instrument. Consequently, we can through the songs written for the piano, follow 

the full development of her compositional style. 

Key words: Piano Sonata. Interpretation. Piano. Galina Usvolskaja. 

Osobnosť Galiny Ustvolskej   

Ruská skladateľka Galina Ustvolská je pomerne neznáma autorka. Môže za 

to skutočnosť, že takmer žiadna z ruských publikácií o Galine Ustvolskej nebola 

preložená.  

Prvá monografia o Galine Ustvolskej bola v Rusku uverejnená v roku 1999. 

Autorka knihy, bývalá žiačka Ustvolskej, Oľga Gladkova ju napísala pod dohľadom 

skladateľky a jej manžela Konstantina Bagrenina. Publikácia obsahuje úryvky 

názorov západných odborníkov, hudobné ukážky sprevádzané stručným popisom 

a selektívne súhrny rozhovorov so skladateľkou. Gladkova opisuje Ustvolskú ako 

„posledného Mohykána“ ruskej kultúrnej elity a tvrdí, že jej hudba navždy zostane 

v pamäti poslucháča ako posadnutosť. 

Galina Ustvolska prežila celý svoj život v Sankt Peterburgu. Narodila sa 

v roku 1919 a zomrela v roku 2006. V rokoch 1934-1937 študovala hru na violončele, 

následne v roku 1937 bola prijatá na leningradské konzervatórium na štúdium 

kompozície do triedy Dmitrija Šostakoviča. Ašpirantúru si robila na leningradskom 

konzervatóriu až v rokoch 1947-1950. Od roku 1947-1977 začala ako pedagogička 

pôsobiť na Hudobnom učilišti Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova.  

Je známe, že sám Dmitrij Šostakovič vyčleňoval Ustvolskú spomedzi svojich 

žiakov, vysoko hodnotil jej umelecké cítenie a vkus. Určite pozoruhodné je aj to, že 

v jej archíve sa zhromaždilo množstvo Šostakovičových rukopisov s venovaním 

(okrem iných aj klavírne prelúdiá a fúgy). Skladateľ Viktor Suslin píše: „To, že ona 

bola žiačkou Šostakoviča, je pravda, no nie každý žiak sa môže pochváliť tým, že učiteľ 

použije jeho témy vo svojich skladbách, daruje mu svoje rukopisy a posiela mu na 

posúdenie svoje najnovšie opusy, očakávajúc jeho mienku. V jednom z listov, ktorý 

Šostakoviča adresoval Ustvolskej píše: „Nie ty sa nachádzaš pod mojím vplyvom, ale 

ja pod tvojím“. Napriek tomu, Ustvolskú nemôžeme pokladať za jeho nasledovníčku, 

ale skôr za jeho protivníčku. Týka sa to obsahovej stránky, ale aj hudobnej reči. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

119 

Šostakovič, vysoko hodnotiac hudbu Ustvolskej, nikdy ju osobnostne 

necharakterizoval. Podľa slov jedného z recenzentov, Šostakovič sa staval 

k Ustvolskej ako Arnold Schoenberg k Antonovi Webernovi.  

Pozoruhodné je, že ani jedno dielo Ustvolskej nebolo venované 

Šostakovičovi, zatiaľ čo Kompozíciu č. 2 „Dies irae“ venovala R. de Leeuw, Koncert 

pre klavír a orchester – A. Ľubimovovi, Veľký duet pre violončelo a klavír – M. 

Roztropovičovi, ale učiteľovi ani jedno. Sama autorka pri otázke, či už odznela jej 

tvorba v podaní nejakého interpreta tak, ako bola napísaná, a tak ako si želá, 

odpovedala: „Ideálne moju hudbu ešte nikto nezahral“.1 

Šostakovič bol mnohotvárny a Ustvolská monolitická, on sa obracal k davom 

ľudí, ona k svojmu „ja“. Ich hudba znie aj v 21. storočí a každý z nich zaujíma svoje 

miesto, ktoré mu pridelila história. Skladateľ Boris Tiščenko, žiak Šostakoviča, ale aj 

Ustvolskej, to vyjadril takto: „V tvorbe veľkých majstrov obvykle nie je také ťažké 

rozoznať podobné črty s hudbou iných skladateľov, ako predchodcov tak aj 

súčasných. Avšak hudobná tvorba Ustvolskej je výnimočná, nepodlieha zaužívaným 

postupom. Vyznačuje sa cieľavedomosťou, napätosťou, duchovnou silou, akoby bola 

odtrhnutá od notovej podstaty a existovala samostatne ako sálanie alebo gravitácia.“2 

Ustvolskaja patrí k tým skladateľom, ktorých pohľad na život je nastavený 

predovšetkým na vnímanie jeho tragických aspektov. Ustvolská najčastejšie 

komponovala bez hudobného nástroja, v úplnej samote, sediac za pracovným stolom. 

Všetko mala premyslené s takou precíznosťou, že zostávalo to iba zapísať. Neustále 

bola ponorená do myšlienok, ktoré ju mnohokrát doslova ničili. História, politika 

a spoločenský život ju absolútne nezaujímali. O čo prejavovala naozajstný záujem 

bola  jej vlastná tvorba a dá sa povedať, že to bol viac než záujem – neustály 

a intenzívny tvorivý proces, ktorý zamestnával celú jej myseľ. „Hudba pre ňu bola 

únikovým priestorom, náhradným životom, ktorým sa ľudia izolujú od sveta, od 

ostatných ľudí.“3 

Nestrpela, keď ju nazývali ženou – skladateľkou, pretože to pokladala za 

ponižujúce. Stretnúť ju na festivaloch, konkurzoch, na Hudobnej jari, premiérach 

a iných podujatiach bolo takmer nemožné. Jej samotárstvo – či už spoločenské, alebo 

v umeleckej sfére – sa stalo legendárne. Nešlo však o snobizmus, ale úmysel zachovať 

si svoju individualitu, slobodu. 

Hudba Ustvolskej je unikátna, neobyčajne expresívna, mužná, surová, 

s tragickým pátosom. Jej hudobné myslenie sa odlišuje silným intelektualizmom, 

obsahovosťou skladieb, prenikavou duchovnosťou. Jeden z hudobných kritikov ju 

výstižne nazval „hlasom z „čiernej diery“ Leningradu“. 

Diela Ustvolskej vytvárajú dojem „krajnosti“ z viacerých aspektov: 

z esteticko–štýlového, z aspektu maximálnej obsažnosti každého motívu, každého 

zvuku, intelektuálnej obsažnosti a silného energetického výboja. „Krajným“ je aj 

spôsob využitia hudobných nástrojov: súčasné znenie veľmi vysokého a úplne 

                                                 
1 GLADKOVA, O. c. d. 1999, s. 15 
2 TIŠČENKO, B. Muzyka v SSSR. 1990. s. 22-23 In Ustvolskaya. [online]. 11.12.2009. [cit. 

2015.06.01.]  Dostupné na internete: http://ustvolskaya.org/ 
3 MATEJOVÁ, M.: Hudba a jej funkcie. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae 

in Ružomberok. ISSN 1335-9185. roč. 11, č.1 (2011), s. 124. 
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nízkeho registra, takmer nepočuteľné tóny, húževnaté údery päsťami po klaviatúre, 

„návaly“ klastrov, fffff alebo pppp. Hlavným princípom tvorby Ustvolskej je precízny 

výber výrazových prostriedkov. Skladba, ktorá znie len niekoľko minút, je 

komponovaná niekoľko rokov.  

Jej tvorba – drsná, asketická, pochmúrna je natoľko originálna, že azda 

vytvára svoj vlastný, samostatný smer v umení. Ustvolská dnes, ako aj niekoľko 

desiatok rokov dozadu, zostáva sama sebou –  tajuplnou postavou hudobného Sankt 

Peterburgu. Napriek tomu jej hudbu nemôžeme charakterizovať ako avantgardnú 

v pravom slova zmysle.  

Napriek tomu mala jej ranná tvorba značný úspech. Bola hrávaná poprednými 

hudobníkmi na prestížnych koncertných pódiách. Napríklad Sen Stepana Razina 

(1948) na národný text pre kontrabas a symfonický orchester štyrikrát po sebe otváral 

sezónu Veľkej sály Sankt Peterburgskej filharmónie. Postupne sa však meno 

skladateľky vytrácalo z koncertných programov a jej premiéry skladieb zaznievali 

zriedkavejšie. Ustvolskú často kritizovali za obmedzenosť, surovosť, 

nekomunikatívnosť jej skladieb a za jej „nadradenosť“. Iba v posledných rokoch 

kritici začali chápať, že tieto nedostatky sú v skutočnosti prednosťami jej hudby.4  

Klavírne skladby Galiny Ustvolskej 

Proces umeleckého vývoja Ustvolskej, ktorý trval viac ako štyridsať rokov, 

bol od úplného začiatku až do konca spojený s komponovaním pre klavír. Iba jedna 

skladba z jej tvorby zaradenej do Katalógu nezahŕňa tento nástroj – Symfónia č. 5 

„Amen“.  V dôsledku toho môžeme prostredníctvom skladieb písaných pre klavír 

sledovať vývoj jej kompozičného štýlu. 

Klavírne opusy Ustvolskej nepovažujeme za virtuózne v bežnom slova 

zmysle, čo však neznamená, že ich radíme medzi jednoduché skladby. Obťažnosť 

interpretácie jej klavírnych skladieb spočíva v emocionálnej intenzite, psychologickej 

prenikavosti obrazov a vrcholne avantgardných spôsobov reprodukcie zvukov. 

Obtiažnosť skladieb Ustvolskej môžeme charakterizovať ako zdolanie – prekonanie 

hudobného nástroja, v čom spočíva jej špecifická nekonvenčnosť.  

Spôsob hrania nutný pre interpretáciu Ustvolskej klavírnych skladieb je 

blízky barokovému a klasicistickému štýlu hrania. Z didaktického hľadiska ide 

o vysoko artikulovaný, takmer perkusný spôsob – hrania bez motivického 

„rozmazávania“ alebo nadmerného používania pedálu. Väčšina jej skladieb si 

vyžaduje mierne tempo, aby v ňom každá nota bola jasne zrozumiteľná. 

Medzi jej tri najdôležitejšie klavírne skladby patria: Klavírny koncert pre 

klavír, veľký sláčikový orchester a tympany (1946), 12 prelúdií pre klavír a 6 

klavírnych sonát. 

  

                                                 
4 SUSLIN, V. Muzyka duchovnoj nezavisimosti. In Ustvolskaya. [online]. 11.12.2009. [cit. 

2015.06.01.] Dostupné na internete: http://ustvolskaya.org/ 
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Klavírne sonáty 

Šesť Sonát G. Ustvolskej pre klavír patrí medzi originálne klavírne diela 20. 

storočia. Časové rozpätie medzi prvou a poslednou sonátou predstavuje vyše 40 

rokov. Pri celkovej jednote štýlu sa cyklus delí na dva bloky – Sonáty č. 1 až č. 4 

napísané v rokoch 1947, 1949, 1952, 1957 a Sonáty č. 5 a č. 6 skomponované v druhej 

polovici 80-tych rokov (1986 a 1988). Žiadna zo sonát nie je obsahovo a kompozične 

podobná. Tradičné formové riešenie Sonáty č. 1 – štvorčasťová, vystrieda 

dvojčasťová Sonáta č. 2 a rozsiahla jednočasťová Sonáta č. 3. Jednotne kontrastná 

štruktúra Sonáty č. 4, ktorá pozostáva zo štyroch tempovo kontrastných častí 

spojených predpísaním attacca sa neponáša na unikátnu kompozíciu desaťčasťovej 

Sonáty č. 5. Jedinečná forma Sonáty č. 6 je vystavaná na princípe dramatického 

crescenda – pôsobí tak ako veľkolepý, pochmúrny epilóg cyklu. 

Hudobná faktúra a spôsob zvukového prejavu sú úplne neklaviristické 

(prudké klastre, hra päsťami alebo hranou ruky, suché, dunivé basy v kontra oktáve. 

Tieto skladby nedostali programový názov, čo v podstate znamená, že sonáty boli 

absolútnou hudbou. Žiadna zo sonát nemá predznamenanie, sonáty sú netonálne, 

napriek tomu v nich skladateľka nevyužila dvanásťtónový systém. Okrem prvej 

sonáty žiadna z nich nemá taktové určenie. Typické je prudké striedanie dynamických 

kontrastov od ppp po niekoľko f pomocou subita. Crecsendo a decrescendo sa 

vyskytuje ojedinele. Po hudobnej stránke sa Sonáty, obzvlášť Sonáta č. 5 a č. 6, 

približujú ku bodu zlomu, po ktorom nasleduje samodeštrukcia  nástroja. 

Sonáta č. 1 predstavuje akýsi prológ k nasledujúcim sonátam. Jej hudba je 

emocionálna, avšak bez otvorenej „kričiacej“ expresivity. Pretože patrí do ranej 

tvorby, treba podotknúť, že v tejto sonáte sa ako v jedinej ešte vyskytuje taktové 

určenie, ktoré sa v priebehu celej skladby neustále mení. Rovnako prítomnosť 

crescenda a decrescenda je pomerne častá. 

Sonáta č. 2 je lyrická a melodická. Označenie sotto voce, tlmené farby, jemné 

pianissimo, tiché hlbinné kulminácie neupokojujú neustály pohyb v štvrťových 

hodnotách. V sonáte nenájdeme taktové čiary ani konvenčné melodické frázovanie. 

Sonáta č. 3 prináša výrazný kontrast – klavír po prvýkrát znie ostro, nervózne, 

agresívne. Je najrozsiahlejšou zo všetkých šiestich sonát, čo prináša so sebou veľké 

dynamické kontrasty, a tiež premenlivé tempá.   

Cyklus raných sonát uzatvára Sonáta č. 4. Klastre v prvých dvoch častiach 

sonáty sú pomerne lyrické,  „impresionistického“ charakteru v odtieňoch pp, pppp. 

Sonáta č. 5 je pozoruhodná skladba predovšetkým vďaka bohatému využitiu 

klastrovej techniky a použitiu oporného bodu „des“, ku ktorému je orientovaný celý 

rozvoj hudby sonáty.  

Sonáta č. 6 je predposledným dielom z Ustvolskej Katalógu, čiže predstavuje 

jej vrcholnú tvorbu. Skladba sa skladá výlučne z tónov klastra. Klastre sú v tomto 

prípade výsledkom túžby po maximálnom zväčšaní zvučnosti a túžbe predviesť klavír 

ako viachlasný zbor. Špecifický charakter tejto sonáty je určený aj jej výrazovým 

označením uvedeným na začiatku skladby – Espressivissimo, čo znamená 

„zo všetkých síl, do krajnosti“. Z pohľadu dynamiky okrem záverečnej časti takmer 

vo všetkých melódiách využíva sub. ffff, sfz a neraz aj fffff.  
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Klastre, ktoré sú použité v sonáte, možno zhrnúť do troch kategórií: 

 náhodný výber nôt s tematickou vrchnou notou, 

 najväčší  možný počet nôt v rámci vyznačených intervalov, 

  presne určené noty (až 7 nôt presne vypísaných). 

Bibliografia 

Monografia 

GLADKOVA, Oľga, 1999. Galina Ustvolskaja – Muzyka kak navaždenije. Sankt 

Peterburg: Muzyka, ISBN 5-85772-006-0, s.160 

VYŠNEVETSKIJ, Igor, 2005.  Euroázijské tendencie v muzyke 1920-1930 gadov. 

Moskva: Novyj literarnyj vzgľad 

SUSLIN, Viktor, 1994.  Muzyka duchovnoj nezavisimosti: Galina Ustvolskaja. 

Moskva: Kompozitor. 

DRUSKIN, Michail, 1962. Igor Stravinskij: Ličnosť, tvorčistvo, vzgľady.  Moskva: 

Sovietskij kompozitor 

 

Periodikum 

MATEJOVÁ, Miriam, 2011. Hudba a jej funkcie. In: Disputationes scientificae 

Universitatis catholicae in Ružomberok.. Roč. 11, č.1 (2011), s. 121 – 126. 

ISSN 1335-9185. roč. 11, č.1 (2011), s. 121 - 126  

 

Elektronické zdroje 

UŠAKIN, Sergej, V nenachodimosti: Bachtin kak čužoje svajo In Nezávislý 

filologický časopis. č. 79. 2006. [online]. 9. 2. 2015 [cit. 20. 10. 2015]. 

Dostupné z: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/79/ush6.html 

Ustvolskaya. [online]. 11. 12. 2009. [12. 5. 2015]. Dostupné z: 

http://ustvolskaya.org/ 

SIMONIANC, E. Tokkatno-udarnaja traktovka rojaľa v fortepiannych koncertach 

otečestvennych kompozitorov vtoroj poloviny XX – načala XXI stoletij. 

[online]. Dizertačná práca. Moskva. 2014. s. 68. [cit. 10.5.2015]. Dostupné z: 

http://www.gnesinacademy.ru/sites/default/files/Simonyants-diss.pdf 

TIŠČENKO, B. Muzyka v SSSR. 1990. s. 22-23 In Ustvolskaya. [online]. 11.12.2009. 

[cit. 2015.06.01.]  Dostupné z: http://ustvolskaya.org/ 

 

 

Mgr. art.  Martin Jurčo, PhD. 

Katedra hudby 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta  

Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok  

e-mail: martin.jurco@ku.sk 

 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

123 

Vyšívaný folk art na ulici  

Embroidered Folk Art on the Street  

Patricia Biarincová 

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 Ružomberok.  

Key words: Folk Art. Visual Arts Education. Folk Culture. Street Art. 

 

Príspevok Vyšívaný folk art na ulici nadväzuje na projekt z roku 2016 Folk 

art na ulici, kde sme priblížili metodiku zviditeľňovania ľudového umenia na 

verejných miesta v štýle street artu. Projekt Vyšívaný folk art na ulici predstavuje 

konkrétne alternatívy ako pracovať s ľudovou výšivkou v štýle street artu pri 

regenerácii a personalizácii sterilných verejných mestských priestorov. 

Projekty Folk art na ulici a Vyšívaný folk art na ulici boli pripravené 

a realizované ako didaktické programy pre učiteľov výtvarnej výchovy. Na základe 

predošlých skúseností so street artom  sme pri zostavovaní projektu Vyšívaný folk art 

na ulici vychádzali z predpokladu, že street art je forma umenia, ktorá sa snaží istým 

spôsobom komunikovať s verejnosťou priamo na ulici. Spontánnym spôsobom 

aktivizuje ľudí a podnecuje ich k reakciám rôzneho druhu. Tak ako pri projekte Folk 

art na ulici  aj pri projekte Vyšívaný folk art na ulici sme  očakávali, že by mohlo 

dôjsť k určitej forme kooperácie s náhodnými okoloidúcimi/deťmi, s ich zapojením 

do aktivity realizovanej študentmi Katedry výtvarnej výchovy na verejnom 

priestranstve námestia Andreja Hlinku.  

Folk art. Ľudová výšivka Vyšívanie je technika pri ktorej sa zdobí textil 

alebo koža niťou na princípe rôzneho ukladania stehov pomocou ihly, šijacieho stroja; 

niekedy s použitím bodca, nožníc, výšivkového rámu. S výšivkou na ľudovom odeve 

na území Slovenska sa môžeme stretnúť od konca 18. storočia, kedy v ľudovom 

prostredí zaznamenávame snahu po skrášlení odevu. Od 19. storočia až 1. polovice 

20. storočia, keď jej vývin kulminoval, sa rozvetvila do bohatstva početných 

lokálnych obmien. K ich modifikácii a formovaniu značne prispeli nadané miestne 

vyšívačky a kresliarky (obr.č.1). Výšivkou sa zdobili najmä odevy a bytový textil, 

odlišoval sa vek a majetkové postavenie nositeľa, diferencovali sa každodenné 

príležitosti od sviatočných. Vyšívalo sa na plátno, súkno a kožené súčasti odevu. 

Staršie výšivky na plátne sa šili ľanovou alebo konopnou niťou na podomácky 

vyrobenom plátne. Na rozhraní 18. a 19. storočia prenikol do vyšívania továrenský 

textil a výšivkové nite, ktoré umožnili rozohrať fantáziu vyšívačiek čo rozšírilo škálu 

technologických postupov do rôznych kombinácií stehov, farieb a kompozícií.  

V slovenskej výšivke sa vyskytuje množstvo stehov a ich kombinácií. Z hľadiska 

techniky rozlišujeme: 
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1. výšivku podľa počítanej nite – stehy sa vyšívajú pomocou odrátavania nití 

podkladového materiálu; 

2. predkreslenú výšivku, pri ktorej sa stehy vyšívajú podľa nákresu; 

3. nášivku, pri ktorej sa ozdoba z iného materiálu prišíva k podkladovej látke. 

Z hľadiska tvaru a motívu rozlišujeme: 

geometrický, rastlinný, antropomorfný, zoomorfný a predmetný ornament. Funkcia 

ornamentu môže byť ozdobná,  účelová (napr. vybíjaním sa ozdobovalo, ale zároveň 

spevňovalo porisko valašky) a symbolická (strom života), pričom všetky tri 

môžu jestvovať spolu. Dôležitou zložkou ornamentu z hľadiska estetického 

a symbolického je farebnosť. 

Výšivka patrila na Slovensku k najbohatším, najrozvinutejším a najvariabilnejším 

prejavom ľudového výtvarného umenia.1 
 

 
 

obr.č.1 Dobová fotografia: Vyšívačka. Čičmany, začiatok 20. storočia. SNM 

Etnografické múzeum v Martine. Foto: Pavol Socháň  

 

Street art. Pomenovanie street art je do značnej miery univerzálne. Zahrňuje 

celú škálu umeleckých prejavov: divadlo, tanec, hudobné predstavenie, happeningy, 

živé sochy a rôzne performácie2. V doslovnom preklade z anglického jazyka street art 

                                                 
1 Danglová Oľga, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, odborné pracovisko SĽUK-u, úlohou 

ktorého je realizovať Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru , 

http://www.ludovakultura.sk/vyhľadané  27.10.2017. 
2 Siegl, Norbert. Definition des Begriffs StreetArt, Graffiti Europa, [online]. [cit. 2017-11-01]. 

Dostupné na:  http://www.graffitieuropa.org/streetart.htm 
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znamená „pouličné umenie“ nebo „umenie ulice“. Toto označenie sa používa pre 

umelecké prejavy na verejnom priestranstve. Spoločnou črtou všetkých umeleckých 

verzií umenia ulíc je to, že sú prístupné bezplatne a mimo ustáleného miesta 

prezentácie umenia. Street artoví umelci pracujú s rôznymi technikami a aj motívmi. 

Vytvárajú si vlastný grafický či vizuálny jazyk. Na základe ideologických alebo 

vlastných názorov spoluutvárajú urbánne prostredie mesta osobitým spôsobom.  

Guerrille knitting, mestské pletenie alebo pletené grafity. Guerrille knitting je forma 

graffity,  ktorá sa zameriava na pletacie alebo háčkovacie priadze a vlákna. Klasické 

graffity sa zameriava na sociálno-politické komentáre, reklamu či istý 

dekorativizmus. Guerille kitting sa snaží o regeneráciu alebo personalizáciu sterilných 

alebo studených verejných priestranstiev svojou farebnosťou a vzorovou pestrosťou. 

Z tejto formy graffity sa vyvinul Urban X Stitch graffity, ktorý pracuje 

s krížikovým stehom na veľkých sieťových plochách v mestách. 
Podnety z folk artu. Transpozíciou ľudových motívov/vzorov do urbánného 

prostredia sa zmenila aj ich pozícia. Kedysi charakteristická čitateľnosť 

a zrozumiteľných ľudových vzorov pre dané spoločenstvo v dnešnom mestskom 

prostredí skoro zanikla. Črty ľudového umenia vo vlastných formách a obsahoch sa 

stratili/zanikli.  

V súčasnej dobe je všeobecne problematické pre nezasvätených orientovať sa 

v spektre ľudových motívov/vzorov v lokálnej a regionálnej diferenciácii či 

variantnosti vyjadrenej v rozmanitej škále prístupov k všeobecne platným vzorom. 

Podnet pre tvorbu a realizáciu projektu Vyšívaný folk art na ulici sme našli v ľudových 

výšivkách, ktoré boli pre nás bohatou databázou inšpirácie aj pri realizácii projektu 

Folku art na ulici z roku 2016. Nosnou ideou projektu Vyšívaný folk art na ulici bolo 

priblížiť formou výšivky folklórny motívy, čiže vyšiť ľudové motívy z lokálnej 

a regionálnej oblasti na lavičky na námestí Andrea Hlinku štýlom street artu, priblížiť 

tak niektoré regióny Slovenska obyvateľom mesta Ružomberok. Študenti ktorí sa 

zúčastnili projektu pochádzajú z rôznych oblastí čo podporilo myšlienku spoznávania 

regiónov Slovenska na základe ľudovej výšivky. Spektrum a rozsah použitých techník 

výšiviek, vzorov a typov s ktorými študenti Katedry výtvarnej výchovy pracovali bolo 

rozmanité, pohybujúce sa v škále od vegetatívnych vzorov cez geometrické až po 

zoomorfné. 

Podnety z folk art & street art – praktické aktivity. Východiská riešeného 

projektu a ich charakteristika. Tematika ľudového umenia nie je u mladej populácie  

obľúbená. Je skôr sprofanovaná, javí sa ako nezáživná a nudná. Street art sa ukazuje 

ako možný spôsob výtvarného vyučovania prostredníctvom ktorého je možné 

prijateľnou, nenásilnou formou deťom a mládeži ponúknuť možnosť ako sa zoznámiť 

s ľudovým umení regiónov Slovenska. Sreet art svojou rozmanitosťou, 

experimentátorskou hravosťou s angažovaným postojom môže napomôcť 

k prekonaniu bariéry pri tvorbe vlastného názoru na tradičnú ľudovú kultúru 

u mladých ľudí, detí a mládeže.  

Folk art & street art. Pomyselným spojením dvoch druhov umenia – 

ľudového a pouličného umenia vznikol projekt Folk art na ulici v roku 2016 a aj 

projekt Vyšívaný 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. 
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Edukačná téma, na ktorú študenti realizovali cvičenia: Tradícia a identita. 

Cvičenie: Tvorba kompozícii inšpirovaných textilnými ľudovými artefaktmi 

a street artom konkrétne technikou vyšívania. 

Východiská: pri cvičení sme vychádzali z podnetov z folk art & street art. 

Študenti absolvovali úvodnú prednášku z problematiky street artu, kde boli 

odprezentované  a názorne vizualizované street artové diela.  

Folk art/ľudové umenie a ľudová kultúra bola zastúpená výšivkami 

z jednotlivých regiónov a oblastí Slovenska. Výber výšiviek bol ovplyvnený 

bydliskom študentov. Rôznorodosť a farebnosť vzorov a typov ornamentov s ktorými 

študenti pracovali bol široký. Spektrum a rozsah použitých techník naznačil bohatosť 

tradičnej ľudovej kultúry so svojimi odlišnosťami, regionálnymi formami tkanín, 

čipiek či výšiviek. 

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 a štylizáciu z vybraných textilných artefaktov:  

tvarovú, materiálovú, farebnú; analýzu motívov a prvkov 

(vegetatívnych, geometrických, zoomorfných),  

vytvorili zápis –štylizovanú  tradičnú výšivku v plošnej podobe.  

Výsledkom procesu: tvorba kompozície na verejnom priestranstve obr. 2 - 

10. Použitý materiál: vzorkovníky, rôzne druhy šicích materiálov, stužky, chemlón, 

vyšívacie nite, bavlnky.     

       

  

   
obr. č.  2 - 3 región Stredné Považie 
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obr. č. 4 - 5 región Horná Orava  

 

 
obr. č. 6 - 7 región Stredné Považie 

 

 

    
obr. č. 8 - 9 región Šariš 



Biarincová, P.:  

Vyšívaný folk art na ulici  

128 

 
obr. č. 10 realizácia projektu námestie Andreja Hlinku 

 

Záver  
V rámci projektu Vyšívaný folk art na ulici si študenti vyskúšali možnosti 

interpretácie tradičnej ľudovej výšivky do nového produkt/ kompozície na verejnom 

priestranstve umeleckou stratégiou street art, ktorá v sebe zahŕňa množstvo prístupov, 

foriem a umeleckých techník, preto ju považujeme za vhodnú alternatívu ku 

klasickým formám vyučovania výtvarnej výchovy.  

Ako sme už v úvode naznačili street art je forma umenia, ktorá komunikuje osobitým 

spôsobom s verejnosťou na ulici. Často provokuje k reakciám rôzneho druhu. Jedným 

zo zámerov projektu Vyšívaný folk art na ulici bola istá forma kooperácie či 

participácie náhodných okoloidúcich/detí pri tvorbe street artových produktov. Tento 

zámer sa nám podarilo naplniť. 
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Výtvarné motívy na výzdobe oravskej ľudovej architektúry 

a ich potenciál pri vzdelávacom procese 

Art Themes of Ornamentation of the Orava Folk Architecture 

and Their Potential in the Educational Process 

Michal Čajka 

Abstract 
The article focuses on mapping the richness of artistic decoration of the Orava 

folk architecture. It monitors specific decoration methods and techniques of 

individual architectural groups, such as the linen craft masonry architecture, or 

agricultural log farmsteads. From a formal point of view, it follows how folk 

creativity adapted decoration concepts derived from stylistic architectures and 

transformed them into new forms. 

Key words: Folk Architecture. Ornament. Fine Arts. Orava Region. art style. 

Úvod 

Bohatstvo ľudovej kultúry na Slovensku je nevyčerpateľným prameňom 

výtvarnej inšpirácie. V súčasnosti zažívame veľký rozmach folklorizmu, snáh 

o poznanie hmotného aj nehmotného dedičstva po našich predkoch. Sprievodným 

javom je rastúci vzťah k ľudovej piesni, tradičným hudobným nástrojom 

a k ľudovému kroju. Práve pôvodný ľudový odev si udržiava primát z hľadiska 

záujmu o výtvarné dedičstvo. Aj preto že je jedinečným médiom, ktoré sprostredkúva 

výtvarné cítenie v minulosti a zároveň poukazuje na manuálne zručnosti. Na tomto 

mieste chceme poukázať na inú oblasť ľudovej tvorivosti a tou je architektonické 

dedičstvo. 

Na príklade regiónu Orava sa pokúsime zhodnotiť dve výrazné 

architektonické skupiny stavebnej tradície a kultúry. Prvou je roľnícky drevený 

zrubový dom, ktorý vytvoril niekoľko lokálnych skupín so špecifickými stavebnými 

prejavmi. Druhou je skupina plátenníckej architektúry, ktorá je jedným 

z najosobitejších architektonických prejavov na Slovensku. Sústredíme sa na tie 

miesta v rámci obytného domu, na ktorých sa prejavili výtvarné ambície ich 

staviteľov. Na záver sa pokúsime zhodnotiť potenciál nadobudnutých informácií pre 

pedagogický proces.  

Roľnícka drevená architektúra 

Zhodnotenie 

 Roľníctvo bolo donedávna tradičným spôsobom obživy väčšiny obyvateľstva 

Oravy. V hlbšej minulosti bola tunajšia hospodársko-spoločenská situácia zložitejšia. 

Súviselo to najmä s tým, že niektoré, najmä severné časti regiónu, boli poznačené 

valašskou kolonizáciou. Orava sa v 16. a 17. storočí stala križovatkou rôznych 

kultúrnych prúdov, ktorých výsledkom bola veľmi rôznorodá stavebná činnosť. Na 

dolnej Orave sa prejavila stará stredoeurópska stavebná tradícia trojpriestorového 
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domu, v severných častiach  pôsobila špecifická horská stavebná kultúra.1 To bolo 

príčinou pestrého architektonického dedičstva.  

Najstaršie doklady roľníckych domov sú datované do konca 17. storočia. 

Väčšina zachovaných objektov pochádza z 19. storočia, pričom architektonická 

tradícia doznievala v prvej polovici 20. storočia. Dôležitým cudzorodým faktorom bol 

tzv. lesnícky štýl, ktorý sa začal presadzovať v 19. storočí na panských lesníckych 

objektoch. Projektovo bol v réžii Oravského panstva so sídlom v Oravskom 

Podzámku.  

 
Obr. 1. Regionálne typy ľudovej architektúry na Orave. Goralská podbeskydská oblasť 

(tmavomodrá); goralská podhalianska oblasť (svetlomodrá); zamagurská oblasť (žltá); 

stredooravská oblasť (zelená); dolnooravská oblasť (červená)   

Dolnooravská oblasť 

 V dolnooravskej oblasti existovalo viacero typov obytných domov. Štíty 

domov boli najčastejšie lomené v polovici, prípadne v dolnej tretine. Ich zvislé plochy 

boli obvykle lúčovite alebo kolmo zdobené doštičkami, doplnené kuklou a ozdobným 

stĺpikom. Vstupné dvere bývali nezdobené. Osobitnou skupinou objektov boli domy 

s poschodím a pavlačou. Poznáme dva základné typy takýchto domov. Do prvého 

patria tie, ktoré majú na poschodí obytnú miestnosť. K druhému typu patria tzv. domy 

s výškou, v ktorých je na poschodí komora. Osobitnou skupinou sú domy s pavlačou, 

ktoré postavili vo svahovitom teréne, pričom v prízemí vybudovali murovanú pivnicu. 

Na dolnej Orave bývali okná samostatne osadené. Okolo okien býval hladký rám 

a drevenice boli  často bielené. Ozdobné stĺpiky vo vrchole kužeľovitej kukly, mohli 

byť z keramiky, dreva alebo nahradené kovovou zástavkou.  

 

Stredooravská oblasť 

 Oblasť sa rozprestiera v povodí rieky Orava severne od Oravského Podzámku. 

Jej časťou sú aj obce v povodí rieky Studená prameniacej v Roháčoch. Na severe 

siaha oblasť až k Trstenej, aj keď v týchto miestach sa prelínajú vplyvy so susednou 

zamagurskou oblasťou. Tunajšie domy mali strmšie strechy so štítmi lomenými 

v hornej tretine. Najčastejšie bol štít zdobený lúčovite rozloženými doštičkami. 

                                                 
1 Langer, Juraj. 1997, s. 35 – 42, 50. 
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Obloky na priečelí boli často v bohato vyrezávanom ráme a medzi nimi alebo vedľa 

nich býval zavesený kríž často ozdobený kvetinovým vencom. Podobne ako 

v Zamagurí tvorili dvojice okien tzv. truhlicu, to znamená, že boli umiestnené do 

spoločného rámu. Tento rám býval niekedy zafarbený.  

 

Zamagurská oblasť 
 Rozprestiera sa za pohorím Oravská Magura v povodí Hruštínky a Bielej 

Oravy. Do oblasti patria aj obce v okolí Oravskej priehrady. Špecifickým typom 

obytného domu je tzv. hruštínsky typ s dvakrát podlomeným štítom, ktorý rozšírili 

tesári z  Hruštína na prelome 19. a 20. storočia. Okrem spomínaného hruštínskeho 

typu sa rozšíril, najmä v oblasti Oravskej priehrady, tzv. slanický typ. Tento typ má 

podlomenicu v dolnej tretine, niekedy ešte nižšie, a vo vrchole má polvalbu. Nízky 

štít zdobia vetracie otvory v tvare obdĺžnika alebo štvorlístkovej kružby. Začal sa šíriť 

zo slanickej kotliny koncom 19. storočia a veľmi populárny bol začiatkom 20. 

storočia.2 Okná v oblasti majú jednoduchý rám. V sedlovej streche bývajú vysunuté 

vikierové dymníky. Samostatnú skupinu v oblasti tvoria dediny Breza, Krušetnica 

a Lomná, ktoré sú stavebne blízke stredooravskej oblasti. 

  

Goralská oblasť podbeskydská 

 Podbeskydská goralská oblasť vytvorila osobitný typ domu, v ktorom obytná 

časť je spolu s humnom a stajňou pod jednou strechou. Strecha bývala valbová 

s dvoma strešnými dymníkmi. Vyskytovali sa však aj iné typy strešných konštrukcií. 

V údolí Polhoranky sa neskôr na štíte aplikovala polvalba na spôsob slanického typu. 

Vstup do obydlia bol cez portály s oblúkovitými archivoltami, ktoré mali reliéfnu 

výzdobu. Portál býval zdobený jednoduchými alebo dvojitými ryhami so 

štylizovanými kvetmi. Obloky mali niekedy tesárske zárubne z kresanej guľatiny. Ich 

oblúkovo skosené hrany boli taktiež rezbársky zdobené a lemované ornamentmi. 
  

   
 

Obr. 2, 3. Ľudová architektúra z goralskej podbeskydskej oblasti  

(vľavo, Dolná Lipnica) a goralskej podhalianskej oblasti (vpravo, Suchá Hora) 

Goralská oblasť podhalianska 

 K tejto skupine patria objekty postavené v goralských obciach Suchá Hora 

a Hladovka, ako aj v priľahlých negoralských dedinách Vitanová, Čimhová a Liesek. 

                                                 
2 Langer, Juraj. 1965, s. 39. 
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Na nárožiach sú podstrešné časti zrubov, tzv. lisone, profilované a rezbársky zdobené. 

Strecha má predný štít lomený v polovici a hornú časť lúčovito zdobenú latkami. Dve 

okná v čelnej stene nie sú v ráme, ale sú samostatne vložené do zrubu, doplnené 

odkvapovými doskami. Vstup vedie cez mohutný drevený oblúkovitý portál. Jeho 

čelná plocha bývala niekedy zdobená. Špecifickým podhalianskym prvkom je 

zasklená veranda so sedlovou strieškou a s ozdobným štítom. 

Výtvarná výzdoba domov 

Výzdobné motívy sa v exteriéroch a interiéroch roľníckych obytných domov 

sústreďovali na strešné štíty, výzdobu portálov a okien, v prípade niektorých domov 

na pavlače, ďalej na ozdobné stĺpiky vo vrcholoch štítov, tragáre v predných izbách 

a ojedinele na ďalších miestach. 

 

Výzdoba portálov 

 Zdobené portály s archivoltou sa vyskytujú predovšetkým pri goralskej 

podbeskydskej architektúre. Juraj Langer nachádza ich prvotné inšpirácie v domácej 

renesančnej architektúre z konca 17. storočia. Najstaršie príklady pochádzajú 

z poslednej tretiny 18. storočia, najviac ich však pochádza z prvej polovice 19. 

storočia.3 Na prelome 18. a 19. storočia sa rozšíril spôsob výzdoby zdobených 

portálov s archivoltou aj na pozdĺžne formy portálov. Výzdobu portálov robili až do 

prvej tretiny 20. storočia. 

 Zdobené portály sa stali výtvarne dominantným miestom domu, ktoré 

reprezentovalo majiteľa. Portál bol zdobený vyrezaným, niekedy polychrómovaným 

ornamentom s chronostikonom. Na portáloch bývajú výzdobne spracované hrany 

nadpražia a stĺpov, nadpražie so symbolom a jeho okolím, línie okolo zrezaných hrán 

a ich ukončenie na stĺpoch akýmisi pätkami. Na archivolte je jednoduché zrezanie, 

avšak na obdĺžnikových portáloch evokuje archivoltovú podobu. Symbol vo vrchole 

tvorí najčastejšie rímsky kríž, menej kružbovitá ružica a ďalšie motívy. Napriek 

bohatosti motívov mal tento dekór len estetickú funkciu.4 

 

Výzdoba okien 

 Výzdoba okolia združených okien na priečeliach rodinných domov, ojedinele 

na samostatných oknách, sa rozšírila najmä na strednej Orave, málo na dolnej Orave 

a Zamagurí. Najviac však tzv. nadokenníky vytvárali v goralskej podbeskydskej 

oblasti. Tu sa tento spôsob výzdoby chalúp začal uplatňovať na konci 19. storočia 

a trval až do obdobia po druhej svetovej vojne. V období do roku 1918 sa rozšírili 

najviac tympanónové nadokenníky. V medzivojnovom období vzniklo množstvo 

nadokenníkov rôznych foriem. Vtedy sa s obľubou uplatňovali volútové nadokenníky 

s točenými prvkami, ako aj veľmi bohaté nadokenné výzdoby tzv. korunky.5 

 Tvary nadokenníkov odpozorovali ich tvorcovia z tvaroslovia eklektickej 

a secesnej architektúry prelomu 19. a 20. storočia. Istý vplyv mali aj miestne 

umelecké tradície a samozrejme invencia ich tvorcov – miestnych roľníkov. Spočiatku 

                                                 
3 Langer, Juraj. 1968, s. 299. 
4 Langer, Juraj. 1968, s. 305 – 307. 
5 Kantor, Ryszard. 1979, s. 37. 
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neboli nadokenníky maľované, neskôr boli maľované bielou farbou až napokon 

použili aj kombináciu farieb. Okrem priestoru nad oknami zdobili aj medziokenné 

polia. Tvorcovia nadokenníkov sa snažili vždy o originálny tvar. Zložitejšie prvky 

vytvárali miestni stolári.6 

  

Výzdoba pavlačí na poschodových domoch a na domoch s výškou 

 Na výtvarnú výzdobu často ľudia využili pavlače poschodových domov. 

V tomto prípade bývalo zdobené zábradlie, stĺpiky nesúce strechu a niekedy aj krycie 

dosky strešných konštrukcií. Najčastejšie sa tieto typy domov vyskytovali na dolnej 

Orave a v goralskej podbeskydskej oblasti. Jednopodlažné budovy v podhalianskej 

oblasti s presklenou verandou a s priľahlými krytými pavlačami zdobili rytými 

motívmi, prípadne farebným maľovaním. 

 Z výtvarného hľadiska boli zaujímavým príkladom ľudovej architektúry 

hornooravské domy s výškou, ktoré mali reprezentačne stvárnenú pozdĺžnu fasádu. 

Ich počiatky bývajú kladené do 17. storočia, najstaršie zachované doklady poznáme 

z 18. storočia.7 Domy s výškou tu prestali budovať na začiatku 20. storočia. Išlo 

o dvojpodlažné drevené zrubové budovy s komorami na poschodí, ktoré pokrýval 

vysoký krov.8 Ich celkovú výstavnosť zvyšovali ozdobné archivoltové portály. Na 

poschodí priečelia budovy sa nachádzalo zábradlie s ozdobnými prvkami. Výtvarná 

výzdoba sa koncentrovala aj na doskové okenné šambrány, tragáre v interiéri, strešné 

vrcholové stĺpiky a na ďalšie architektonické detaily. 

 Podľa R. Reinfussa sa na hornej Orave nachádzalo okolo 50 domov s výškou.9 

Do súčasnosti sa ich zachovalo iba niekoľko. Architektonický typ domu s výškou 

umožňoval zapojiť nové tvaroslovné prvky do výzdoby ľudových obytných domov. 

Neskôr sa tu prejavili podnety vychádzajúce z okruhu tzv. lesníckeho štýlu. 

 

Strešné štíty 

 Výzdoba plôch štítov sa sústreďovala na výzorníky, otvory v štítoch, cez ktoré 

unikal dym z podkrovia. Tie boli často vyrezávané do tvaru kalicha, srdca, 

štvorlístkovej kružby, obdĺžnika, prípadne iných motívov. Na starších domoch bol 

často štít členený úzkymi doskami do tvaru radiálne usporiadaných slnečných lúčov. 

Iné typy výzdoby štítov sú tvorené rovnobežne či šikmo usporiadanými úzkymi 

doskami.   

Vrchol štítu býval chránený kuklou – polkruhovou strieškou, na vrchole ktorej 

sa nachádzal ozdobný stĺpik. Na spodnej strane kukly bola polkruhová doska, na 

ktorej sa niekde nachádzalo ornamentálne maľovanie a zriedkavo v stredooravskej 

a zamagurskej oblasti aj datovanie.10  

  

  

                                                 
6 Tamtiež, s. 40 a 42. 
7 Reinfuss, Roman. 1950, s. 53. 
8 Langer, Juraj. 1973, s. 390. 
9 Reinfuss, Roman. 1950, s. 55. 
10 Langer, Juraj. 1965, s. 39 – 40. 
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Ostatné výtvarne zdobené miesta na roľníckych domoch 

Ozdobný stĺpik vo vrchole štítu obytného domu  mal okrem ozdobnej funkcie 

aj niekoľko ďalších významov. Ten výtvarný súvisel s efektným ukončením krytiny 

kukly, resp. štítu. Dôležitý bol aj magický význam spočívajúci v ochrane obydlí. 

Zaujímavú funkciu mali stĺpiky s vrcholom vo tvare korunky, do ktorej sa odkladala 

vyfúknutá škrupina vajca, vydávajúca slabo počuteľný zvuk, ktorý mal plašiť drobné 

zvieratá a vtákov, a tým chrániť podkrovie so zásobami. Aj keď najčastejším 

materiálom, z ktorého sa vyrábali ozdobné stĺpiky bolo drevo, v niektorých oblastiach 

dolnej Oravy boli ukončené keramickými nadstavcami.11 Tvary stĺpikov boli rôzne, 

mali buď štvorhranný alebo okrúhly prierez.   

V interiéri bola najdôležitejšou miestnosťou obytného domu predná izba. 

Z toho dôvodu býval na strešnom tráme – tragári staviteľom domu vyrytý nápis 

pozostávajúci z dátumu, kedy bol dom postavaný, prípadne z mena stavebníka 

a z ďalších údajov. Súčasťou nápisu sa najmä na hornej Orave stali rôzne motívy, 

najčastejšie rastlinné  ornamenty vložené do kruhov alebo voľne umiestnené. 

Plátennícka murovaná architektúra 

Zhodnotenie 

 Hornooravskí plátenníci budovali svoje murované domy pod vplyvom dvoch 

faktorov: miestnej architektonickej tradície, najmä oravskej zemianskej kultúry 

a inšpirácí nadobudnutých počas obchodných ciest. Pochopiteľne,  vďaka lepšej 

ekonomickej situácii si rodiny mohli zabezpečiť vyššiu kultúru svojho bývania.   

 
Obr. 4. Mapa rozšírenia plátenníckej architektúry na Orave 

 Z hľadiska dispozície prevládali domy na obdĺžnikovom pôdoryse, pričom na 

čelných uličných fasádach sa sústredila hlavná výtvarná výzdoba. Súčasťou areálu 

usadlosti sa stal niekedy samostatne stojaci murovaný plátennícky sklad, ktorý býval 

taktiež výtvarne vyzdobený. Často sa skladovacia miestnosť umiestnila do podkrovia 

kúrií. Samostatnou skupinou boli dvojdomy, medzi ktorými sa nachádzala murovaná 

brána. V ojedinelých prípadoch bol dom kombinovaný so skladovým priestorom, 

medzi ktorými umiestnili bránu. Do okruhu plátenníckej architektúry radíme aj objekt 

vybudovaný pre hornooravský plátennícky spolok v Bobrove. 

                                                 
11 Krpelan, Igor. 1996, s. 60. 
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 Na Orave sa špecifická plátennícka tradícia priamo zachovala, prípadne máme 

k dispozícii jej fotografickú dokumentáciu, v niekoľkých obciach v oblasti 

Hornooravskej kotliny, dnes čiastočne zatopenej Oravskou priehradou. Išlo 

o mestečká Bobrov a Námestovo, dediny Slanica, Klin, Zubrohlava, Dolný Štefanov, 

Vavrečka, Chyžné a Ústie. Môžeme predpokladať, že takéto stavby pôvodne 

existovali aj v Jablonke, Dolnej Lipnici a v Oravskej Jasenici.  

Z chronologického  hľadiska položilo základy tradície plátenníckej 

architektúry 18. storočie. Zlatý vek plátenníckeho stavebného umenia sa odohrával na 

sklonku 18. a najmä v prvej polovici 19. storočia. Už pred polovicou 19. storočia 

došlo k dvom základným tendenciám v architektonickej tvorbe. Rozšírili sa prvky 

plátenníckej architektúry na domoch nižších plátenníkov, ktorí sa inšpirovali domami 

veľkoplátenníkov. Tento proces  sprevádzala určitá miera redukcie, štylizovania 

a rustikálnej interpretácie pôvodných tém a motívov. Zároveň sa objavila nová módna 

inšpirácia tzv. lesníckym štýlom.12 

 
Obr. 5. Fasáda plátenníckej kúrie z Klina 

Klasicistické východiská 

 Na fasádach stavitelia uplatnili klasicistické výtvarné tvaroslovie. Základným 

konceptom bolo členenie hlavných fasád sústavou pilastrov / polstĺpov, ktoré nesú 

kladie. V takto vymedzených priestoroch boli okná vsadené do hore polkruhovo 

ukončených plytkých ník, nad oknami sú zdobené suprafenestry s radiálne 

vyrastajúcimi motívmi. Repertoár použitých ornamentov je rôznorodý. 

V jednoduchších prípadoch bol výzdobný aparát redukovaný do podoby lizénových 

rámov. V zjednodušenej podobe sa výzdoba presúva aj na bočné fasády, prípadne 

v podobe štukových zrkadiel a roziet na klenby interiérových miestností.  

Výtvarné tvaroslovie oravských plátenníkov 

Plátenníci obľubovali festóny a ich deriváty, ktoré umiestňovali nad okná, 

šesťcípe hviezdy, astragal, kolesá, rozety s vencami, ojedinele sa vyskytol medailón 

s číslicou 4 a kotvou, iónska hlavica, či holubice s lúčmi. Nadokenné polkruhové 

priestory boli vyplnené radiálne koncipovanými motívmi slnečných lúčov, okvetných 

lístkov alebo štukových mušlí, doplnené pletencom a ďalšími výtvarnými prvkami. 

V závislosti od spoločenskej a finančnej situovanosti stavebníka môžeme sledovať 

výtvarnú vernosť klasicistickým východiskám, oproti sklonu k rustikálnej obmene 

a štylizácii. 

                                                 
12 Čajka, Michal. 2015, s. 156 – 157. 
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Podnety pre edukáciu  

 Ľudová architektúra príkladom neškoleného výtvarného prejavu  

jednoduchých oravských roľníkov, či remeselníkov. Svoju potrebu estetizovať vlastný 

rodinný dom dokázali prejaviť jedinečným spôsobom. Vychádzali z odpozorovaných 

výtvarných konceptov sveta vyššej slohovej architektúry. Môžeme pritom jasne 

definovať podnety počnúc renesančnou architektúrou, ktorej vplyv sa prejavil pri 

šoltýskych domoch na hornej Orave a v koncepte archivoltových portálov a ich 

výzdobe. Pokračovať môžeme menej pozorovateľnými barokovými vplyvmi a najmä 

silným odrazom klasicistickej architektúry a jej výzdobného aparátu. Ten sa na Orave 

prejavil najmä pri plátenníckych stavbách z 18. a 19. storočia.  

 Oravskí stavebníci citlivo reagovali na nové trendy, ktoré vypozorovali 

v mestských centrách alebo pri zemianskych vidieckych stavbách. Tak sa neskôr, na 

prelome 19. a 20. storočia, dostali do ich repertoáru podnety z meštianskej 

neoslohovej, eklektickej a secesnej architektúry, ktoré sa snažili napodobniť pri 

výzdobe nadokenníkov. Na výtvarnej výzdobe ľudovej architektúry môžeme výstižne 

demonštrovať proces redefinície napodobňovaných výtvarných vzorov inými 

technikami na inom výtvarnom médiu. Významnou inšpiráciou pre výzdobné motívy 

oravských obytných domov bola okolitá príroda, ktorá sa prejavila najmä uplatnením 

rastlinnej ornamentiky.  

 Z hľadiska výtvarných techník, ktoré využili oravskí stavebníci, prevláda 

reliéfna rezba do dreva, v niektorých prípadoch skombinovaná s maľovaním. 

Ojedinele sú motívy maľované priamo na drevo. Inou využívanou technikou bolo 

vyrezávanie do dreva a vyskladanie motívov z tenkých dosák na strešných štítoch. Pri 

plátenníckej murovanej architektúre sa uplatňovali ornamenty vytvorené zo štuky. 

V tomto prípade nevieme, do akej miery boli motívy vytvárané priamo stavebníkmi, 

či miestnymi remeselníkmi, alebo či sú v prípade vyspelejších fasád dielom 

špecialistov štukatérov, ktorí pôsobili v oblasti. Pri výzdobe ozdobných stĺpikov sa na 

dolnej Orave uplatnili aj výrobky z keramiky. 

 Na dokladoch výtvarnej tvorby majiteľov obytných ľudových domov môžeme 

demonštrovať základné prvky výtvarného jazyka. Na kolíkovej výzdobe okien 

a portálov môžeme vidieť prácu s bodom a napríklad na reliéfnej výzdobe 

archivoltových portálov prácu s líniou. Zákonitosti výstavby tvaroslovných 

kompozičných schém na fasádach sú vhodným príkladom zmyslu pre symetriu 

a rytmus. Symetriu nachádzame na spôsobe výzdoby drevených nadokenníkov, ako aj 

ornamentov v suprafenestrách plátenníckych domov. Členením fasády pravidelným 

striedaním tvaroslovných elementov sa dosiahol jednoduchý rytmus charakteristický 

aj pre ľudový ornament. 

Záver 

 V príspevku sme sa pokúsili zhodnotiť rôznorodé prejavy výzdoby ľudovej 

architektúry na Orave. Poukázali sme na heterogénne dedičstvo, ktoré vzniklo 

v jednotlivých častiach regiónu, lokálne osobitosti pri roľníckych drevených obytných 

domoch, ako aj na špecifickú podobu murovanej architektúry oravských plátenníkov. 

Všetky podoby výzdobných konceptov boli vyjadrením túžby po estetizácii objektov 

výtvarne neškolených ľudí. Môžeme konštatovať, že poznanie tohto druhu kultúrneho 
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dedičstva ponúka veľa podnetov pre jeho zapojenie do pedagogického procesu a to 

nielen na hodinách výtvarnej výchovy. 
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Škola remesiel ÚĽUV ako významný subjekt vzdelávania detí 

v oblasti regionálnej a výtvarnej výchovy 

The School of Crafts of the ULUV as a Significant Subject 

of Children's Education in Regional and Artistic Education 

Monika Kepičová 

Abstract 
Folk arts crafts and traditional forms of production are an important part of our 

cultural heritage and cultural traditions. The School of Crafts of the ULUV 

enables through excursions, creative workshops or interest courses for children 

and young people to develop an interest in this area and, above all, encourages 

children's creative creativity and teaches them a manual skill that has recently 

become increasingly absent. The aim of the educational institution is primarily 

to maintain the public's relationship to our cultural heritage and to offer 

a practical application of cross-cutting themes of regional education and 

traditional folk culture. 

Key words: Traditional Crafts. Folk Art. Regional Education. Education. Creative 

Workshop. 

Úvod 

Odjakživa sa v každej kultúre snažili ľudia z pokolenia na pokolenie 

odovzdávať ich jedinečné kultúrne hodnoty. Celý svoj život vyrastali v určitom 

charakteristickom prostredí, pre ktoré boli dané svojrázne kultúrne znaky, preto by si 

ich ľudia mali uchovávať, vážiť a rozvíjať aj naďalej. Potreba zachovávať tradičné 

remeslá, remeselnú výrobu a kultúrne špecifiká, sa čím ďalej, tým viac zdôrazňuje 

a stáva sa aktuálnou a to i najmä z dôvodu úpadku záujmu o témy z oblasti tradičnej 

ľudovej výroby a remesiel najmä u mladšej generácie, teda u detí a mládeže. Pre 

súčasného mladého človeka, je zväčša história, tradícia a remeslo neaktuálne a pre 

jeho bežný život nie tak dôležité. Výnimku tvoria deti a mládež, ktoré sú k tejto oblasti 

vedené či už učiteľom v škole, rodinou, priateľmi, alebo kolektívom v ktorom 

vyrastajú. Dieťa a mladý človek, pre ktorého sa stredobodom pozornosti stáva 

komunikácia na sociálnych sieťach, nevníma niečo tradičné ako niečo zaujímavé, 

aktuálne a ,,in”. Na sociálnych sieťach sa len málokedy stretneme s propagovaním 

tradičných remesiel. Za posledné obdobie síce pozorujeme nárast rôznych ,,hand 

made” skupín, či výrobcov a umelcov, ktorí čerpajú námety v ľudovom umení, ale i tí 

zväčša oslovia len malú skupinu ľudí a mladej generácie. U mladých ľudí však 

postupne dochádza k strate základných zručností, ako napríklad správne uchopiť 

dlátko, ako pracovať s ihlou, zaviazať uzlík, vyrezávať drievko nožíkom, ako si 

vymodelovať výrobok z hliny, vedieť ohýbať a tvarovať drôty, či namaľovať obrázok 

rôznymi veľkosťami štetcov rovnými líniami. O to dôležitejšie je aby sme o túto tému 

preavovali záuejm a mladým ľuďom približovali pestrosť našich ľudových remesiel, 

umenia a kultúry. Problematike o uchovávaní nášho hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva, o rozvíjaní ľudových zvykov, remeselnej výrobe a umenia sa 

už dlhšie obdobie venujú rôzne inštitúcie a organizácie (UNESCO, Národné osvetové 
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centrum, Matica Slovenská, Ministerstvo kultúry, Fond tradičnej ľudovej kultúry či 

Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby v troch regiónoch Slovenska a i.).1 

Tieto organizácie sa snažia podporovať inováciu výchovno-vzdelávacej práce 

a ukazovať možnosti využívania voľného času pri rôznych záujmových činnostiach. 

Prienik týchto prvkov je takisto badať aj počas vyučovania v niektorých školách 

a u pedagógov, ktorí majú záujem o túto oblasť kultúry a považujú za dôležité 

posúvať a udržiavať našu kultúrnu identitu naďalej živú. A ako dosiahnuť to, aby 

mladí ľudia mali záujem aj o tieto témy? Musíme im túto tému priblížiť najmä 

inovatívne a netradične. Snažme sa preto vychovávať také generácie, pre ktorých 

bude ľudová kultúra a umenie neustálym zdrojom inšpirácie, radosti ale aj niečoho, 

na čo môžu byť právom hrdí. 

1.1 Regionálna výchova a jej prepojenie s tradičným ľudovým remeslom. 

V príspevku poukazujeme na možnosti zaujímavého využitia ľudových 

prvkov, tradičných remesiel a ľudového umenia za pomoci Školy remesiel ÚĽUV na 

hodinách výtvarnej výchovy, alebo ako prierezovú tému pri prepájaní s vlastivedou, 

technickými prácami, dejepisom, literatúrou a pod. V prvom rade je potrebné mať 

ciele stanovené tak, aby sa okrem kognitívneho a psychomotorického hľadiska 

využívalo aj zapojenie citov a postojov žiakov. V tomto bode je dôležitá interakcia 

detí s procesom výroby a reálne poznávanie remesiel. Aby si dokázali uvedomiť 

výnimočnosť tejto umeleckej tvorby, je potrebná osobná skúsenosť. Rochovská vo 

svojej publikácii (2012) uvádza ako je potrebné brať do úvahy: „...taxonómie 

vzdelávacích cieľov v kognitívnej oblasti (napr. B. S. Bloom), afektívnej oblasti (napr. 

D. B. Krathwohl) a psychomotorickej oblasti (R. H. Dave).”2   

Návrh kognitívnych cieľov: 

 dokázať popísať a pomenovať remeslo vďaka jeho významným špecifikám 

 rozdeliť tradičné remeselné výroby podľa spracovaného materiálu 

 vymenovať minimálne tri typy textilných techník využívaných v minulosti, 

ktoré sa zachovali do dnešnej doby 

 popísať základne kroky pri tkaní na krosnách 

 vymenovať hrnčiarske výrobky a ich využitie 

 vyjadriť vlastný názor na otázku, prečo je dôležité aj v súčasnosti 

zachovávať, udržiavať a obnovovať výrobu tradičných remeselných techník 

a aké remeslá sú v súčasnosti pre mladých ľudí prínosné a zaujímavé 

Návrh afektívnych cieľov: 

 venovať pozornosť procesu výroby tradičného remeselného výrobku počas 

návštevy tvorivých dielní (napr. práca s drôtom, ohýbanie drôtu a tvorba 

úžitkového predmetu) 

                                                 
1 Bližšie info o dianí priamo na webových stránkach: http://www.unesco.sk, http://matica.sk/, 

http://www.nocka.sk/, http://www.uluv.sk/, http://www.culture.gov.sk/, 

http://www.ludovakultura.sk/, http://fondtlk.sk/sk/index/.  
2 ROCHOVSKÁ, Ivana. 2012. Remeselné tradície ako súčasť regionálnej výchovy 

v primárnom vzdelávaní. s. 18.  

http://www.unesco.sk/
http://matica.sk/
http://www.nocka.sk/
http://www.uluv.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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 uvedomovať si hodnotu remeselnej výroby a prejaviť záujem o tradičné 

ľudové techniky aj v mimoškolskej činnosti 

 ceniť si tradičnú tvorbu a dokázať vyjadriť vlastný názor v nazeraní na súčasné 

uchopenie remesiel 

Návrh psychomotorických cieľov: 

 predviesť výrobu pohára na hrnčiarskom kruhu 

 odrôtovať tanier s pomocou slučkového a špirálového výpletu 

 vymodelovať nádobu z hlinených šulcov a dozdobiť ju engobami 

1.2 Využitie ľudového umenia a tradičnej remeselnej výroby  

na hodinách výtvarnej výchovy a regionálnej výchovy  

V rámci rôznych rozhovorov medzi etnológmi, výskumníkmi, učiteľmi 

a verejnosťou, sa občas objaví otázka, či je niečo ,,staré“, už zanikajúce, čo možno ani 

k bežnému životu nepotrebujeme, ešte originálne a pútavé pre dnešnú spoločnosť? 

Našťastie exitujú nadšenci, ktorí sa naše bohatstvo usilujú i napriek postupnému 

zániku udržať živé a aktualizovať do dnešnej podoby, aby bolo sympatické 

predovšetkým  mladým ľuďom. Je asi na mieste opýtať sa, či máme právo na to, aby 

sme naše kultúrne dedičstvo, ktoré tu bolo už roky pred nami, niečo čo nám pripomína 

životy našich predkov, nechali len tak pominúť, aby sme ho neudržiavali 

a neuchovávali ďalším generáciám? Postupný zánik hraníc medzi krajinami 

a kultúrami a ich vzájomné splývanie a prepájanie národných tradícii, kultúrnych 

špecifík a znakov v celoeurópskom priestore, vytvára tendencie k zjednocovaniu 

rôznych kultúrnych identít. Starostlivosť o tieto kultúrne špecifiká jednotlivých 

národnostných skupín vystupuje v súčasnom európskom priestore do popredia. 

Poznanie vlastnej kultúrnej identity a jedinečnosti zároveň umožňuje udržanie 

a zachovanie tradícií a špecifík pre budúce pokolenie.3  

K významným prvkom našej kultúry bezpochyby patrí ľudové umenie, ktoré 

je veľmi pestré a rôznorodé. Prejavy tohto nášho špecifického umenia ovplyvňujú 

všetky sféry bytia a odráža v sebe estetické, výtvarné ale i každodenné prežívanie 

jedinca v spoločnosti. Všeobecne môžeme toto umenie označiť ako: 

 umenie tvorené rukami autora, prípadne za pomoci jednoduchých nástrojov, 

kedy autor ostáva v anonymite 

 výtvarné dielo nemá vždy len úžitkový charakter, ale i emotívny charakter, 

ktorého si autor dáva za cieľ osloviť vnútorné prežívanie adresáta a priblížiť 

mu tak osobné prežívanie a vnútorný svet samotného tvorcu diela 

 v prvom rade malo však výtvarné dielo praktickú funkciu, dekoratívna funkcia 

ľudového výtvarného diela zohrávala až sekundárne zastúpenie 

Aj tieto faktory môžu byť nápomocné k odôvodneniu prečo je potrebné využívať 

prvky ľudového výtvarného umenia a remeselnej tvorby na hodinách výtvarnej 

výchovy, alebo pri umeleckej činnosti jedinca v mimoškolskom prostredí. 4 

                                                 
3 DANGLOVÁ, Oľga. 2007. Ľudové umenie na Slovensku. s. 15-49.  
4 KRIŠKOVÁ, Zdena. 2010. Ľudové výtvarné umenie a špecifická možnosť jeho využitia 

v súčasnosti. s. 97-102. 
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2. Škola remesiel ÚĽUV 

,,Pre tradičné rurálne prostredie na Slovensku bolo ešte v polovici 

20. storočia charakteristické samozásobiteľstvo. Ľudia sa snažili byť po materiálnej 

stránke sebestační a väčšinu toho, čo potrebovali k živobytiu, sa usilovali saturovať 

z vlastných zdrojov. Aj preto museli byť zruční v dostatočne širokej škále ručných 

prác, výrobných činností a remesiel, ktoré sa tradovaním plynule prenášali 

z generácie a generáciu. Výsledkom bola často vysoko kvalitná produkcia, ktorá 

výraznou mierou dotvárala osobitosti, špecifiká materiálnych znakov miesta, v ktorom 

ľudia žili. Na bohatú škálu prejavov ľudovej produkcie nadviazalo hneď po svojom 

vzniku Ústredie ľudovej umeleckej výroby (1945), ktoré malo systém ochrany 

tradičných unikátnych technológií, vzorov a ich dokumentáciu ukotvený priamo 

v pracovnej náplni. Jeho pracovníci boli v neustálom kontakte so 

samotnými výrobcami, výrobnými strediskami, viedli zveľaďovacie kurzy. Ich 

pôsobenie nechalo stopy aj v prácach výrobcov, viedlo k oživeniu niektorých takmer 

už zanikajúcich výrob a k uchovávaniu pôvodného regionálneho profilu a lokálnej 

pestrosti výroby. Od doškoľovania výrobcov od začiatku 90. rokov Ústredie ľudovej 

umeleckej výroby plynulo prešlo k organizovaniu záujmových kurzov tradičných 

remesiel a výrob aj pre širšiu verejnosť. Kurzy ponúka v celoslovenskom zábere 

prostredníctvom troch regionálnych pobočiek so sídlami v Bratislave, Banskej 

Bystrici a Košiciach”.5  

 

 
 

Jednou z foriem prezentácie a rozvíjania tradičného ľudového výtvarného 

umenia sú práve tieto vzdelávacie aktivity v Škole remesiel ÚĽUV určené od 

materských, základných, stredných až po vysoké školy, pedagógom študujúcich 

výtvarné umenie, predškolskú a elementárnu pedagogiku a taktiež širokej verejnosti. 

Ponuka Školy remesiel obsahuje množstvo kurzov a tvorivých dielní určených 

všetkým vekovým kategóriám, potrebám, požiadavkám a záujmom detí a dospelých.6 

 Škola remesiel zabezpečuje neformálne voľnočasové vzdelávacie aktivity pre 

verejnosť od roku 1999. ,,Vzdelávacie aktivity v Škole remesiel ÚĽUV pre záujemcov 

z akýchkoľvek vekových kategórií a skupín obyvateľstva sú zárukou, že znalosti 

a zručnosti z tejto oblasti výroby im budú sprostredkované na odbornej úrovni 

a v potrebnej kvalite.“7 Všetky tieto programy prepájajú minulosť so súčasnosťou 

                                                 
5 Škola remesiel ÚĽUV. [online], [cit. 2017-12-12]. Dostupné na internete: 

http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6080  
6 RAJNIAKOVÁ, Jana. 2010. Nie je škola ako škola. s.23-25. 
7 FRATRIČOVÁ, Oľga. 2010.: Škola remesiel ÚĽUV v kontexte vývoja vzdelávania v Ústredí 

ľudovej umeleckej výroby. s. 32. 
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a napomáhajú tak udržiavaniu ľudovej umeleckej výroby a rozvoju detskej kreativity 

aj v tejto oblasti.  

2.1 Charakteristika vzdelávania  

Súčasťou Školy remesiel sa stali remeselnícke dielne, v ktorých sa nachádza 

potrebné náradie a materiál k tvorivej remeselnej činnosti. Ide o hrnčiarsku, drotársku, 

tkáčsku, košikársku, kožiarsku a rezbársku dielňu. Pre návštevníkov školy a teda i pre 

detské zastúpenie, sú počas celého roka pripravované kurzy, tvorivé dielne a exkurzie 

pod vedením odborných lektorov.8  

 

2.2 Vzdelávanie pre deti 

Kurzy pre deti a mládež sú určené od 6 do 18 rokov. Prebiehajú počas 

celého školského roka, jedenkrát týždenne a sú rozdelené na tri časti (tz. trimestre). 

Táto forma edukácie sa javí nielen ako vhodné využitie voľného času, ale najmä 

možnosť vlastnej kreatívnej tvorby, získavanie manuálnych zručností a postupný 

posun výučby od tradičnej remeselnej techniky až k autorskej tvorbe a návrhom 

v prepojení s tradičným remeslom. Dieťa si vyberá voľnočasovú aktivitu podľa toho, 

o akú remeselnú techniku javí záujem, podľa materiálu s ktorým príde do kontaktu, 

alebo podľa vizuálneho kontaktu s výslednými produktmi, ktoré sa na kurze vyrábajú. 

Veľkou motiváciou sú aj rovesníci, ktorí sami navštevujú Školu remesiel.  

Exkurzie pre školy umožňujú počas krátkeho času, zväčša v trvaní jednej 

hodiny, odborným výkladom a obhliadkou všetkých dielní Školy remesiel ÚĽUV 

(hrnčiarskej, tkáčskej, kožiarskej, drotárskej a košíkárskej) spoznať prácu našich 

predkov, oboznámiť sa s tradičnými spôsobmi výroby, náradím, prírodnými 

materiálmi a výrobkami vyrobenými deťmi, dospelými, lektormi alebo remeselníkmi.  

Tvorivé dielne pre školy sú krátkodobé inštruktážne kurzy, pri ktorých je 

hlavným cieľom prepájanie teoretických poznatkov s praktickými. Ide o inovatívnu 

a zážitkovú formu vyučovania, pri ktorej sa dá výborne využiť prepájanie výtvarného 

umenia, histórie a s ním aj spojené praktické využívanie prierezových tém Regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra a Multikultúrna výchova.9 Určené sú pre kolektívy 

materských škôl, školské skupiny v rámci doobedňajšieho vyučovania pre ZŠ, SŠ 

a VŠ, deti z centier voľného času, školských klubov, ale i pre individuálnych 

návštevníkov počas rôznych podujatí. Ďalším typom tvorivých dielní sú tie, ktoré sa 

                                                 
8 RAJNIAKOVÁ, Jana. 2010. Nie je škola ako škola. s.23-25.. 
9 Štátny vzdelávací program. Prierezové témy. [online], [cit. 2017-12-12], Dostupné na: 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-prvy-stupen-zs-

prierezove-temy/regionalna-vychova-tradicna/ 
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realizujú počas rôznych podujatí.10 Návštevníci tak majú možnosť náhodne spoznať 

a priamo si vyskúšať kontakt s remeslom, formou zábavy sa zapojiť do tvorivej 

aktivity, kde taktiež môže dieťa prejaviť záujem v tejto činnosti pokračovať a začať 

dané remeslo hlbšie spoznávať.  

 

 
 

Prázdniny s remeslom sú denné letné tábory, kde deti majú možnosť počas 

letných dní tráviť svoj voľný čas v remeselníckych dielňach, striedavo každý deň 

v inej dielni a vyskúšať si tak  výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov. Celé 

toto podujatie je zamerané na ľudovú umeleckú výrobu a tomu je aj prispôsobený celý 

program tábora. Vekové zastúpenie je od 7-9 rokov, ktorí sa nazývajú malými 

tovarišmi a 10-16 rokov, ktorým hovoríme učni alebo tovariši. Po absolvovaní celého 

týždňa môžu mladý účastníci získať titul Tovariš ľudovej umeleckej výroby. Získanie 

tohto titulu je ale podmienené prezentovaním svojej výroby na verejnej výstave, ktorú 

si pripravia deti spoločne s lektormi a taktiež preukázanie svojich vedomostí 

v súťažnom teste. Ide o podujatie, o ktoré z roka na rok  rastie záujem, na ktorom deti 

dokážu vytvoriť naozaj originálne výrobky. Za zmienku stojí aj to, že Prázdniny 

s remeslom nenavštevujú výhradne iba deti zo Slovenska, ale i zo zahraničia, ktoré 

majú slovenské korene a práve túto formu považujú ich rodičia za vhodné zážitkové 

vyučovanie a zaujímavú možnosť ako priblížiť tradície svojim deťom.11       

Výtvarné súťaže V krajine remesiel a Kruhy na vode. ÚĽUV ponúka 

okrem vyššie spomínaných podujatí aj súťaž s názvom V krajine remesiel, ktorá má 

v snahe už od roku 2006 vzbudiť záujem u detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, 

podporovať ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu, vytvárať vzájomné 

kontakty medzi ÚĽUVom a pedagógmi, lektormi, ocenenými žiakmi a školami. Je 

určená deťom a mladým tvorcom zo Slovenskej republiky vo veku 8 – 15 rokov, ktorí 

sa do súťaže môžu zapojiť buď ako jednotlivci, alebo v spolupráci s pedagógmi ako 

žiaci zš, zuš, osemročných gymnázií, osvetových centier či centier voľného času. 

V súťaži je daných šesť súťažných tém: 1. Zakliate v dreve, 2. Noty pre drôty, 3. Nite 

nebláznite, 4. Na sklo maľované, 5. Pletky s pletivami, 6. Veci, čo nevedia všetci.12 

„Vďaka súťaži tak možno podchytiť výučbu remesiel v školských či mimoškolských 

zariadeniach. Súťaž poukazuje na to, že aj tradičné remeslá môžu byť stále živé, 

                                                 
10 Ide o rôzne kultúrne podujatia z ktorého azda najznámejšími sú Dni majstrov ÚĽUV, 

Folklórny festival vo Východnej, Dni mesta Banská Bystrica či Radvanský jarmok. 
11 FRATRIČOVÁ, Oľga. 2008. Prázdniny s remeslom v ÚĽUV-e. s. 168-171. 
12 KĽUČÁROVÁ, D.: ŠTATÚT V krajine remesiel súťažná prehliadka remeselnej tvorivosti 

detí a mládeže. [online], [cit. 2017-12-12]. Dostupné na internete: 

http://www.uluv.sk/domain/flox/files/v-krajine-remesiel/2017/statut-vkr2017.pdf  
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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 možné posúvať poznatky 

z oblasti tradičných remesiel medzi mladšiu generáciu, vďaka ktorým si deti 

uvedomujú hlbokú úctu k tradícii práce našich predkov.“13   

 Súťaž Kruhy na vode je od jej vzniku v roku 2000 určená predovšetkým 

mladým ľudom, študentom navštevujúcich stredné umelecké školy, mladým 

dizajnérom, architektom, výrobcom a výtvarníkom nie len zo Slovenska ale aj krajín 

V4, ktoré sa vyznačujú podobnými črtami v kontexte kultúrneho dedičstva. 

„Predmetom súťaže je vytvorenie diel úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého 

remesla realizovaných v konečných materiáloch, diel dizajnu a remesla, ktoré našli 

svoje inšpiračné zdroje v lokálnych, regionálnych a národných tradíciách. 

Prihlásenými dielami môžu byť stolovacie predmety a ich kolekcie, nábytok 

a nábytkové prvky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné 

doplnky, šperky a podobne“.14 

 

Záver 

 Aby dieťa javilo záujem o témy ľudového umenia, remesiel, kultúrnych 

špecifík a chcelo spoznávať a objavovať krásy našich predkov, je potrebné mať okrem 

motivujúceho prostredia k dispozícii aj kreatívneho pedagóga, lektora na ktorom 

záleží výber vhodných  metód sprostredkovania tejto témy v edukačnom prostredí. Ak 

je prostredie a metódy kreatívne a zážitkové, vedú dieťa k prirodzenej zvedavosti. 

Proces výučby by mal byť preto nastavený tak, aby si dieťa mohlo priamo vyskúšať 

rôzne techniky a vstúpiť tak do sveta minulosti, kde si bude mať možnosť vďaka 

vlastnej realizácii uvedomiť krásu toho, čo bolo a možnosti, ako to uchovávať aj 

naďalej. Každá aktivita by preto mala byť zážitková a vzbudzovať u dieťaťa radosť 

a zvedavosť. Škola remesiel ÚĽUV je zaujímavým prostredím k tejto realizácii, kde 

sa vďaka širokej ponuke aktivít môže dieťa dozvedieť a priučiť tomu, čo sa pomaly 

v našej spoločnosti vytráca a zároveň v sebe môže objaviť nové tvorivé nálady 

a podnety k vlastnej realizácii.   

                                                 
13 KEPIČOVÁ, Monika. 2017. Aplikovanie regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v mimoškolskej 

činnosti, s. 70. 
14 KĽUČÁROVÁ, D.: ŠTATÚT Kruhy na vode 2018. Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo, 

s. 2. [online], [cit. 2017-12-12]. Dostupné na internete:  

http://www.uluv.sk/domain/flox/files/kruhy-navode/2018/statut_kruhy_2018_web.pdf 
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Tradičný hudobný folklór regiónu Horný Zemplín  

a jeho uplatnenie v edukácii 

Traditional Music Folklore of Horný Zemplín  

and its Application in Education 

Jana Hudáková 

Abstract 

Preserving the traditional culture of every nation is not only preserving its 

wealth but also the source of knowledge of one's own culture. The contribution 

points to the importance of continual incorporation of this issue into school 

education in order to continually renew the continuity of knowledge of the 

culture of one's own nation. In the survey questionnaire we discovered the 

interest in and knowledge of today's pupils about the folklore in their own 

region (Horný Zemplín). 

Key words: Music Folklore. Region. Horný Zemplín. 

Úvod 

Kultúrne bohatstvo každého národa spočíva v jedinečnosti a v odlišnosti 

tradícií, ktorých nositeľmi sú jazyk ľudu a ľudová kultúra. Každé etnikum vytvorilo 

vlastné kultúrne hodnoty, ktoré sú dedičstvom a môžu sa tradovať prostredníctvom 

spoločenského kontaktu alebo umelecky zameranými činnosťami. Jednou zo 

umeleckých činností je dnes folklorizmus. Podľa Ploceka (2003) pod folklorizmom 

rozumieme vedome pestované folklórne prejavy, ktoré vychádzajú z poznatkov 

a štúdií etnografie a muzikológie. „Folklorizmus je využívanie alebo napodobňovanie 

prvkov ľudovej kultúry mimo jej prirodzeného prostredia a spravidla mimo pôvodných 

funkcií“ (Botík – Slavkovský 1995, s. 144). Prostredníctvom hudobných folklórnych 

prejavov – akými sú ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, tanec, zložené folklórne 

prejavy, zvyky a obrady k rôznym kalendárnym a rodinným udalostiam, príslovia, 

pranostiky, porekadlá, rozprávky a ďalšie hmotné aj nehmotné prejavy, ktoré 

vypovedajú o charaktere národa, možno neustále oživovať a uchovávať tak kultúrne 

kódy našich predkov. 

Tradičná ľudová kultúra každého národa má svoje typické znaky a je podľa 

nej rozpoznateľný národ. Existuje však ešte mnoho rozmanitostí, ktoré súvisia 

s lokalitou, či regiónom danej oblasti. Folklór každého regiónu Slovenska je 

ovplyvnený prostredím a silou folklórnej tradície.  

Podľa Jozefa Hrušovského (2012) môžeme územie Slovenska z hudobno-

folklórneho hľadiska rozdeliť na 4 oblasti, v rámci ktorých vymedzujeme jednotlivé 

regióny:  

 hudobné nárečie západného a južného Slovenska - Trenčín, Trnava, Myjava, 

Záhorie, Ponitrie, Tekov, Hont a Novohrad,  

 hudobné nárečie stredného a severného Slovenska – Kysuce, Orava Liptov, 

Pohronie, Podpoľanie, Gemer,  

 hudobné nárečie východného Slovenska – Abov, Spiš, Šariš, Zemplín, 
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 prechodné piesňové dialekty Spiš – Gemer. 

Región Zemplín.  

Územie Zemplína sa rozprestiera v najvýchodnejšej časti a siaha od severnej 

hranice s Poľskom až po južnú s Maďarskom, kam presahuje aj malá časť pôvodnej 

Zemplínskej stolice. Na východe hraničí s Ukrajinou odkiaľ zasahuje výbežok bývalej 

Užskej stolice, ktorý od roku 1918 tvorí súčasť Zemplína. Ako samostatný 

administratívny útvar vzniká začiatkom 11. storočia, ale ako zemianska stolica sa 

formuje až v 13. Storočí. Základným zdrojom obživy obyvateľstva bolo 

poľnohospodárstvo. V južnejších oblastiach bola intenzívna poľnohospodárska 

výroba s rozvinutým chovom domáceho dobytka. Asi dvojtýždňový vegetačný rozdiel 

umožňoval roľníkom z horného Zemplína prichádzať na sezónne práce do južnejších 

krajov a získavať tak pre seba na zimu viacej obilia, repy i iných plodín lepšej kvality. 

Vytvorili sa aj úzke vzťahy, kedy sezónni robotníci chodievali stále do tých istých 

dedín i k tým istým gazdom. To sa odrazilo i na duchovnej kultúre oboch častí 

regiónu. Zemplín je rozsiahlym regiónom a rozdeľuje sa na horný a dolný. 

Horný Zemplín, ktorý je predmetom nášho príspevku, leží v severnej časti 

regiónu, ktorá z hľadiska súčasného územného členenia Slovenska predstavuje 

severovýchodnú časť Prešovského kraja. Dolný Zemplín sa rozprestiera na 

juhovýchode Košického kraja, kde leží aj prvé významné centrum, po ktorom získal 

pomenovanie celý región – obec Zemplín. Horný Zemplín je hornatým regiónom 

s vodnou nádržou Starina, nachádza sa tu Národný park Poloniny, zvyšky 

nedotknutých pralesov, vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Horný Zemplín 

je a pestrý nielen prírodnými pamiatkami, ale aj kultúrou. Svedčia o tom historicko-

kultúrne stavby ako zrúcaniny stredovekých hradov Brekov, Čičva a Jasenov, kaštiele 

v Humennom a Snine, sakrálne pamiatky – najmä drevené kostoly. V oblasti tradičnej 

kultúry je významným skanzen v Humennom s expozíciou ľudovej architektúry 

a bývania. Región si uchováva a šíri aj duchovnú kultúru prostredníctvom podujatí 

a festivalov rôzneho charakteru.  

Folklórne prejavy a duchovná kultúra regiónu Horný Zemplín.  

Folklórne prejavy a duchovná kultúra regiónu Horný Zemplín je 

porovnateľná s regiónom Šariš, a to v podobnosti druhových a typologických prvkov 

ako dialekt, melodika piesní, tance, obradový folklór, a ďalšie. Kultúra regiónu je 

ovplyvnená aj importovanými inonárodnými kultúrnymi znakmi, čo spôsobil prienik 

kultúry národnostných menšín, žijúcich v regióne (Hrušovský 2007). 

Zo slovesného folklóru majú najväčšie zastúpenie povesti a ľudové piesne 

V severnej časti horného regiónu sa zachovali historické povesti o tureckej expanzii, 

ľudovom“ kráľovi Matejovi, no predovšetkým o zbojníkoch, pričom posledná 

tematika má najbohatšie zastúpenie. Zo sedemdesiatych rokov minulého storočia je 

zdokumentovaný výskyt povestí o Jurajovi Jánošíkovi, Rinaldovi Rinaldinim 

a Oleksovi Dovbušovi (Hnát 1999). 

Ďalšou zložkou slovesného, ale aj hudobného folklóru sú ľudové piesne. 

Repertoár ľudových piesní svedčí o kultúrnej vyspelosti, existencii a sile udržiavaných 

tradícií. Tematika ľudových piesní čerpá z rôznych životných situácií a oblastí človeka, 
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no je ovplyvnená rôznymi činiteľmi, ako napríklad temperamentom, prostredím, 

spoločenským postavením, či kultúrnou. Podľa Hrušovského (2007) sú z tematického 

hľadiska na území celého Zemplína vo výraznej miere zastúpené piesne žartovné, 

zábavné, ľúbostné a s témami z bežného svetského života. Z lokálnej kultúry si 

pozornosť zaslúžia piesne zo Zámutova, ktoré sú významným reprezentantom tradičnej 

hudobnej kultúry horného Zemplína. V prvom rade sú úzko naviazané na obradový 

folklór. Skupina piesní tematicky nadväzuje na jednotlivé časti svadobného obradu 

(rozlúčka zo slobodou, odobierka a pod.). Ostatný piesňový materiál má zábavný 

charakter, patria tu piesne mládenecké, regrútske, dievčenské karičky a iné. „Dôležitú 

súčasť vokálnej tradície predstavujú ženské chorovodné piesne a mužské viachlasné 

vojenské, regrútske alebo vysťahovalecké piesne“ (Beňušková 2005, s. 210). 

V oblasti hudobno-tanečného folklóru jeho výraznú zložku tvorí práve 

zemplínsky hudobno-pohybový prejav. Hudobná zložka piesní mala prevažne tanečný 

charakter, ktorej šíriteľmi boli ľudové hudby. V oblasti Horného Zemplína boli 

významnými interpretmi rómske muziky, napr. Jozefa Kroku – Češľaka zo Zámutova 

či Alexandra Goroľa zo Strážskeho. Ľudové muziky pôsobili buď samostatne, alebo 

boli súčasťou folklórnych súborov alebo skupín (Hrušovský 2007).  

Pre hudobno-tanečný prejav „sú charakteristické chorovody, dievocké kolesá 

(karičky) a zemplínske čardáše – často čapášované. Pre celú oblasť Zemplína je príznačná 

tanečnosť, široko klenutá melodika, moderné dur – myslenie a zvláštne ukončovanie 

piesní na spodnej kvarte (teda nie na základnom tóne)“ (Piškaninová 2003, s. 37).  

V regióne sa vyskytujú ženské, mužské, ale aj párové tance. Karičky tancovali 

predovšetkým dievčatá za sprievodu viachlasného spevu samotných tanečníčok, 

v predchádzajúcich obdobiach aj hrou na ústnej harmonike. Dievčenským tancom sú aj 

chorovody, ktoré sa konali v čase Veľkej noci a sú typickými pre severnú oblasť. V tejto 

oblasti je doložené dokonca aj tancovanie mužského odzemku, ktorý je spojený 

s pastierskou, vojenskou a zbojníckou tradíciou. Svoje zastúpenie má aj verbunk, ktorý 

sa tancoval napr. v obci Kamenica nad Cirochou v okrese Snina. Párové tance 

reprezentujú predovšetkým čardáš a krucena. Pre Zemplín je najtypickejším tancom 

svadobný obradný tanec, nazývaný redovy, ktorému predchádzajú temperamentné 

družbovské tance. Odtiaľto sa rozšíril do susedných regiónov. Z novodobých, pôvodne 

neľudových tancov, sa do oblasti rozšírilo tancovanie valčíka a polky, ktoré postupom 

časom zľudoveli (Beňušková 2005; Hnát 1999). 

Zo zložených folklórnych prejavov sa najmä v severnejších lokalitách uplatnil 

divadelný prejav, spojený s obdobím Vianoc, ktorým sú vianočné obchôdzky – 

betlehemské hry. Predstavovali ich betlehemskí koledníci v kostýmoch s jasličkami, 

tzv. gubom (Kubom) a čertom. V niektorých obciach sa tieto obchôdzky uskutočňujú 

až dodnes. Ďalšie zložené folklórne prejavy sú spojené najmä s obradovým folklórom, 

ktorý sa v každej lokalite odlišuje zastúpením nárečia, piesní, hudobno-tanečného 

prejavu, zvykov a obyčajou (Hnát 1999). 

Národnostné menšiny a etnografické skupiny. 

Kultúru regiónu Horný Zemplín výrazným spôsobom zasahuje i množstvo 

lokálnych kultúr. Preto je dôležité vymedziť národnostné hľadisko štruktúry 

obyvateľstva, ktoré sa podieľalo na formovaní kultúry danej oblasti. Horný Zemplín 
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je domovom hlavne Slovákov, no obývajú ho i Rusíni, Ukrajinci a Rómovia. 

Z nárečového hľadiska je významná etnografická skupina Sotákov.  

Rusíni – Ukrajinci sa usadili najmä v Nízkych Beskydách až po líniu Stropkov, 

Papín a Snina. Rómovia sa koncentrujú hlavne v oblasti stredného Zemplína, teda na 

rozhraní oboch častí regiónu Zemplín (Beňušková 2005). Národnostná menšina 

Rusínov prevažne obýva severovýchodný kraj Slovenska. Významným prvkom ich 

etnickej identifikácie bolo náboženstvo východného obradu – pravoslávie, od roku 1646 

gréckokatolícka viera. V druhej polovici 20. storočia bolo rusínske etnikum utláčané 

v dôsledku ukrajinizácie, ktorej prejavmi bolo zavádzanie ukrajinčiny ako povinného 

jazyka a zrušením etnickej emancipácie Rusínov. V roku 1991 sa uskutočnilo sčítanie 

obyvateľstva pri ktorom boli uvedené dve národnosti – rusínska a ukrajinská. Keďže 

prevažná časť obyvateľov sa hlásila k Rusínom, od uvedeného sčítania boli akceptovaní 

ako samostatná národnostná menšina (Mušinka 2011). 

Rusínov na hornom Zemplíne rozdeľujeme do dvoch skupín. Prvou z nich sú 

Lemkovia, ktorí obývajú severnú časť Slovenska od obce Vyšná Jablonka v okrese 

Humenné až po Veľký Lipník v regióne Spiš. Druhú skupinu predstavujú Pujďaci 

alebo Bojkovia, ktorí sa usadili na území od riečky Pčolinka a horného toku Cirochy 

až po poľskú a ukrajinskú štátnu hranicu. Obidva názvy sú odvodené od nárečia, ktoré 

však nie je jediným určovacím kritériom danej etnografickej skupiny (Beňušková 

2005). „Medzi oboma skupinami sú rozdiely v reči (u prvých stály, u druhých 

pohyblivý prízvuk), v spôsobe hospodárenia, v staviteľstve, odeve, zvykoch, ale aj 

v mentalite obyvateľstva“1 

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry sú najvýznamnejším prejavom folklóru 

Rusínov veľkonočné chorovody, koľadky, svadobné piesne, uspávanky, rozprávky 

a balady. Tradičnými remeslami Lemkov boli plátenníctvo a drotárstvo, hmotná 

kultúra bola skromná.  

Ďalšou národnostnou menšinou je etnické spoločenstvo Rómov. Ich vyššia 

početnosť je napríklad v Hlinnom, Čičave i Palote. K tradičným remeslám 

starousadlých Rómov patrili kováčstvo, kotlikárstvo, zvonárstvo, uhliarstvo, 

košikárstvo, tehliarstvo a korytárstvo. Na šľachtických dvoroch sa uplatňovali ako 

hudobníci, avšak v dedinskom prostredí hrali len príležitostne. Rómske hudby sú 

typickým nositeľom slovenského folklóru na strednom a východnom Slovenku. Ich 

prevládajúcimi obydliami boli chatrče, postavené z rôznych materiálov.  

Zmapovanie miery záujmu a vedomostí žiakov o tradičnej kultúre svojho regiónu 

Dôležitosť neustáleho začleňovania problematiky regionálnej kultúry do 

školskej edukácie je obsahom nielen ŠVP ale i prejavom celkovej kultúry národa. 

Znalosť tradičnej kultúry minimálne vlastného regiónu môže do istej miery 

„zabezpečiť“, aby sa neustále obnovovala kontinuita poznania folklóru a tradície 

vlastného národa. V prieskumnom dotazníku sme zisťovali záujem a poznatky 

dnešných žiakov o problematike folklóru vlastného regiónu.  

Keďže región Horný Zemplín je typický aj svojou multietnicitou, je potrebné 

prostredníctvom edukácie vychovávať žiakov k tolerantnosti a akceptovaniu iných 

                                                 
1 MUŠINKA, M., 2011. Rusíni na Slovensku [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné na 

internete: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=3868 
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národností. Možno to do istej miery ovplyvniť aj poznávaním zaujímavostí, prameňov 

jednotlivých kultúr, tradícií, bohatstva jednotlivých nárečových skupín. Dôležitú úlohu 

tu zohráva výchova ku vlastnej kultúrnej identite cez poznávanie života našich predkov.  

K zmapovaniu miery záujmu a vedomostí žiakov regiónu Horný Zemplín sme 

vybrali dve základné školy z tohto regiónu: Základnú školu na Študentskej ulici 

v meste Snina (37 žiakov) a Základnú školu s materskou školou na Ulici SNP v obci 

Stakčín (31 žiakov). Spolu 68 resondentov. Prieskum bol reaalizovaný v roku 2015. 

Samotný aktívny vklad v tomto výskume prejavila študentka 2. ročníka magisterského 

štúdia Nina Birková - diplomantka autorky tohto textu. 

V nasledujúcich grafoch sú zaznačené výsledky odpovedí respondentov 

z oboch škôl: 

K otázke č. 1: Koľko piesní z regiónu Horný Zemplín poznáte? sa vyjadrili redpondenti 

nasledovne:  

1. Koľko ľudových piesní z regiónu Horný Zemplín poznáte? 

Počet 

piesní 

Počet 

žiakov Percentá 

0 10 14,7 

1 13 19,11 

2 - 5. 25 36,76 

6 - 10. 13 19,11 

11 - 7 10,29 

Spolu 68 100 

 Tab. č. 1: Percentuálne rozdelenie odpovedí respondentov (zdroj: vlastné 

spracovanie). 

 Spolu 38 % žiakov pozná 2-5 piesní, 19 % len jednu a 19 % viac ako 11 piesní.  

 

2. Napíšte názvy piesní z Horného regiónu a priraďte k národnostným 

menšinám 

                   
 Obr. č. 1: Názvy piesní a ich priradenie k národnostným menšinám (zdroj: 

vlastné spracovanie). 

Viac ako 75 % respondentov nevedelo priradiť piesne k národnostným menšinám. 
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3. Kto vás naučil spievať regionálne piesne? 

                       
 Obr. č. 2: Zdroj poznania tancov (zdroj:vlastné spracovanie) 

 Najväčšiu úlohu a aj vklad k poznaniu i zachovávaniu tradičnej kultúry 

zohráva rodina a škola.  

 

4. Aký tanec viete tancovať? 

 
Obr. č. 3: Znalosti opýtaných žiakov v oblasti tanca (zdroj: vlastné spracovanie). 

  

Z odpovedí žiakov vyplýva, že najobľúbenejšími tancami, ktoré vedia 

zatancovať sú karička, valčík, polka. No viac ako tretina opýtaných nevie zatancovať 

žiaden tanec. 
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5. Kde ste sa naučili tancovať ľudové tance? 

 
Obr. č. 4: Zdroj, kde sa žiaci naučili tance (zdroj: vlastné spracovanie) 

Najviac žiakov sa naučilo tancovať ľudové tance doma, v ZŠ a na tanečnom krúžku. 

Aplikácia regionálnej kultúry 

Aplikácia regionálnej kultúry patrí do predmetu hudobná výchova. Je 

potešujúcim faktom, ktoré možno vidieť z odpovedí respondentov, že rodina a škola 

v tomto smere stále zohráva veľkú úlohu. Žiaci disponujú záujmom i určitými 

vedomosťami, no ak sa budeme patrične zaoberať aj možnosťami „odhaľovania 

skrytostí“ vlastného regiónu, načerpáme z toho veľké bohatstvo nielen ako materiál 

na predmet hudobná výchova, no objavíme i skvosty tradičnej kultúry našich predkov. 

Pri postupnom začleňovaní regionálnych piesní i národnostných menšín a postupnom 

odkrývaní kultúry každého etnika z regiónu, môžeme poukázať na cenné folklórne 

prejavy duchovnej kultúry. Ak sa budeme zaoberať krásami a významom 

jednotlivých etnických skupín, môžeme tým podchytiť žiaka k záujmu, k bádaniu 

i k väčšej tolerantnosti, či spolupatričnosti k danému regiónu. Aktivizáciou žiaka 

spevom, tancom, či hrou na nástroje (aspoň tých talentovanejších) možno na hodine 

priamo vymyslieť „festival ľudových piesní“ každej skupiny z regiónu a napomôcť 

prežiť na vlastnej skúsenosti ako je možné uchovávať tieto poklady národa. 
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Ľudová pieseň – nevyčerpateľná klenotnica národa 

Folk Song – Inexhaustible Treasury of Nation 

Emília Sadloňová 

Abstract 
The author presents project, the aim of which is adaptation of folklore songs 

for voice and piano by contemporary Slovak composer Kamil Adamčík. The 

project is the result of pedagogical practice needs. All songs were composed 

for specific interpreters in the specific key, e.g. a mezzo-soprano and bass. The 

project gives a chance to other voice groups of a tenor and a baritono to include 

songs to their repertory. The same principle works also in case of the adaptation 

for female voices. 

Key words: Folk Song. Adaptation Of Folk Song. Kamil Adamčík. Teaching Process. 

Voice Group. Project. 

Úvod 

Pri budovaní speváckych základov je vhodné, aby ich slovenský študent – 

elementarista1 začal budovať v rodnom slovenskom jazyku. Slovenský jazyk je 

z hľadiska ortofónie ideálnym jazykom2 a slovenská ľudová pieseň hudobným 

materiálom, ktorý spĺňa všetky atribúty notového materiálu vhodného na ich praktickú 

aplikáciu vo výučbe spevu.3 Úpravy ľudových piesní, ktoré sú obsahom projektu 

Ľudová pieseň nevyčerpateľná klenotnica národa sú zo skladateľskej dielne mladého 

martinského skladateľa Kamila Adamčíka.4 Inšpiráciou editorky sa stala práca Zity 

                                                 
1 Spevák – začiatočník, nie je obmedzený vekom. Budovať a fixovať správne spevácke návyky 

prostredníctvom spevu ľudovej piesne je možné v každom veku. 
2 Ortofónia sa zaoberá správnym tvorením hlások a ich spájaním v súvislej reči. Hovorí o tom, 

ako sa majú hlásky správne spájať. 
3 Pri výbere piesne je potrebné, aby učiteľ zohľadnil hlasový rozsah speváka a uprednostnil pri 

výbere piesne strednú hlasovú polohu speváka. 
4 Kamil Adamčík (1994) je mladý slovenský skladateľ, rodák z Martina. Študoval na 

Súkromnom slovensko-anglickom gymnáziu v Žiline. Hudobný základ získal v Základnej 

umeleckej škole Frica Kafendu vo Vrútkach v klavírnej triede Anny Podolajovej. Po krátkom 

štúdiu angličtiny na Žilinskej univerzite sa rozhodol pre štúdium kompozície na Konzervatóriu 

v Žiline, kde študoval v triede Mgr. Petra Špiláka, PhD. V súčasnosti je študentom kompozície 

na Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde študuje v triede prof. PhDr. Egona Kráka, PhD. 
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Frešovej-Hudcovej5 a Jely Krčméry-Vrteľovej.6 Archívy slovenských hudobných 

skladateľov jednotlivých skladateľských generácií ponúkajú úpravy ľudových piesní v 

dostatočnom množstve.7 Ich uplatniteľnosť v procese výučby je však často 

determinovaná hlasovou polohou a rozsahom v speváckom parte. Práve tieto dva 

atribúty sa stali hlavným podnetom pre vznik projektu Ľudová pieseň nevyčerpateľná 

klenotnica národa, ktorý je pokračovateľom projektu Ľudová pieseň – klenotnica 

národa, na ktorom autorka príspevku spolupracovala so skladateľom Pavlom Krškom.8  

1  Kamil Adamčík a ľudová pieseň 

Úpravy ľudových piesní pre spev a klavír Kamila Adamčíka sú výsledkom 

spolupráce učiteľky spevu – autorky príspevku a skladateľa. Po projekte Ľudová 

pieseň klenotnica národa, som hľadala nový notový materiál. Inšpiráciou mi bolo 

nadšenie študentov spevu pochádzajúcich z Liptova - mezzosopránu a basu, ako 

i práca Mgr. Vladimíra Struhára.9  

K prvej upravenej piesni patrí pieseň Tam pod Salatínom, ktorú si priniesla 

z rodného Liptova študentka spevu, nadšená folkloristka - huslistka. Stala sa i jej 

prvou interpretkou.10  

Reakcie odbornej verejnosti i študentov boli veľmi priaznivé, a tak mladý 

skladateľ dostal objednávky na úpravy ľudových piesní z Liptova pre tenor i bas.  

Svoje inšpirácie a podnety k vokálnej tvorbe skladateľ zaradil do troch okruhov: 

 žiadosti od študentov konzervatória,  

 žiadosti od učiteľov spevu, 

 žiadosti od priateľov. 

                                                 
5 Zita Hudcová-Frešová (1912 – 2005) v rokoch 1934 - 1962 pôsobila ako sólistka Opery 

Slovenského národného divadla, kde naspievala sopránové party vo vyše 90 operách 

domáceho a svetového repertoáru. Bola zároveň prvou interpretkou a propagátorkou 

slovenskej piesňovej tvorby. Patrí k zakladateľskej generácii pedagógov slovenskej speváckej 

školy. Bola zostavovateľkou albumu Slovenská piesňová tvorba, v ktorom nachádzam 

i slovenské ľudové piesne. Pedagogicky pôsobila na žilinskom konzervatóriu a Vysokej škole 

muzických umení v Bratislave.  
6 Jela Krčméry-Vrteľová (1924) pedagogicky pôsobila na  bratislavskom konzervatóriu. Je 

editorkou albumov Piesne piatich storočí, v ktorých slovenskí študenti spevu nachádzajú 

piesne vhodné pri budovaní speváckych základov. 
7 Tradícia úprav slovenských ľudových piesní pre spev a klavír siaha do začiatku 19. storočia. 
8 Pavol Krška (1949) významný slovenský hudobný skladateľ. Ružomberský rodák, pôsobil 

ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Žiline. Vo 

svojej hudobnej tvorbe nadväzuje na kompozičné princípy svojho profesora, prof. Moyzesa. 

Samotný podnet na nové úpravy ľudových piesní vyšiel z potrieb repertoáru  študentov spevu 

na Konzervatóriu v Žiline, teda z praxe. 
9 Mgr. Vladimír Struhár (1946) je nadšený folklorista, zberateľ ľudových piesní, ktoré šíri po 

celom Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti prostredníctvom súboru Lučianski hudci. 
10 Mária Hanková je mladá mezzosopranista, študentka 3. ročníka Konzervatória v Žiline, 

ktorá na seba upozornila už v roku 2014 ne Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka. 

Zbierka jej úspechov sa každoročne rozrastá. V októbri roku 2017 získala na medzinárodnej 

speváckej súťaži B. Martinů 2. cenu a Cenu Beno Blachuta za interpretáciu slovenskej ľudovej 

piesne v úprave Kamila Adamčíka Tam pod Salatínom. V premiére sa klavírneho partu 

zhostila Mgr. art. Emília Kalická. 
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Slovenské ľudové piesne z Liptova pre spev a klavír obsahujú 18 piesní, 

z ktorých deväť ich textová zložka a hlasová poloha predurčuje do repertoáru 

mužského hlasu. Ide o pôvodné tóniny piesní, ktoré skladateľ upravil pre konkrétnych 

študentov žilinského konzervatória. Deväť piesní patrí do repertoáru ženského hlasu, 

pôvodne mezzosopránu. Ľudové piesne z Liptova vychádzajú tlačou v rámci Grantu 

mesta Žiliny.11  

Ako hudobníka i ako učiteľa spevu ma zaujímalo, ako skladateľ postupuje pri práci 

s ľudovou piesňou. Položila som mu niekoľko otázok, ktoré ma zasvätili do jeho 

spôsobu práce. 

Autorka: „Ľudové piesne z Liptova. Zaujímalo by ma, čo pre Vás znamená 

upravovať ľudové piesne? Ako prebieha tento tvorivý proces?  

Kamil Adamčík: „Upravovanie ľudových piesní je pre mňa kompozičnou 

hádankou/hračkou. Nápev zharmonizujem čo najjednoduchšie ako sa dá a potom 

objavujem, skúšam zamieňať/pridávať/kombinovať harmonické funkcie. Vytvorené 

skice si zapíšem a neskôr z nich vyberám harmonický materiál. Mimo klavíra 

premýšľam o štylistike sprievodu (aby som sa pokúsil vyhnúť zaužívaným postupom) 

a potom kombinujem harmonické a štylistické skice. Je to pre mňa veľmi zaujímavé 

takto pozorovať ako sa nápev mení na základe svojho zátišia. Nakoniec domyslím 

formu a počas jej vypĺňania stále objavujem zaujímavé alterácie, ktoré pridávajú 

pôvodne veľmi tonálnej harmónií mierny dizonantný odtieň a v tom sa tak trocha črtá 

nejaká prvotná forma môjho hudobného jazyka. Akoby mierne nervózna, iskrivá 

tonalita. Ale definitívny hudobný jazyk je ešte ďaleko a rád by som sa počas štúdia na 

vysokej škole dostal aj viac do hĺbky modálnej harmónie keďže tá je omnoho 

podstatnejšia pri úprave ľudových piesní, ak chcem mať k nim vo svojej tvorbe 

bližšie.“  

Autorka: „Máte už obľúbený hlas, pre ktorý rád upravujete? 

Kamil Adamčík: „Spomedzi hlasov som si zatiaľ favorita nevybral. Ale často 

skladám pre tenor, keďže môj dobrý priateľ je tenorista a vždy s nadšením ochotný sa 

venovať hudbe bez žiadnych výhovoriek.“ 

Autorka: „Čo, alebo koho počúva mladý skladateľ?“ 

Kamil Adamčík: „Aj keď momentálne rád počúvam Lutoslawského, 

Szcymanowského, Baciewicz, Schȍenberga, Weberna, Berga, Debussyho, Ravela či 

Poulenca pre inšpiráciu, ktorá ma rozhýbe pred začatím tvorby, tak nemám definitívny 

vzor. Hľadám skôr vzorky od každého. Na konci si však často spravím veci po 

svojom. Snažím sa vyhýbať napodobovaniu druhých, pokiaľ to nie je výhradne pre 

študijne účely.“ 

Autorka: „Ďakujem za rozhovor“.12  

                                                 
11 Je veľkým zadosťučinením pre učiteľa spevu, keď nájde podporu v meste svojho pôsobenie 

v oblasti, ktorá úzko súvisí s jeho prácou učiteľa, ktorý má ako hudobník povinnosť preferovať 

našu klenotnicu ľudovej hudby, hlavne prostredníctvom slovenskej ľudovej piesne. Učiteľ 

spevu, by mal byť inšpirátorom pre svojich študentov a nabádať ich, aby preferovali ľudové 

piesne zo svojho rodného kraja, lebo ich poznajú najlepšie. Ideálne je, keď študenti spevu 

spolupracujú so spolužiakmi - študentmi kompozície. Inšpirujú ich k tvorbe, ktorú potom 

interpretujú. 
12 Rozhovor so skladateľom. [online]. Žilina: [cit. 15.9.2017]. Rozhovorov so skladateľom sa 

uskutočnilo niekoľko. Preberali sa otázky momentálnych technických možností študentov. 
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Tab.1: Ľudové piesne z Liptova pre mužský hlas 1c 
Ľudové piesne z Liptova pre mužský hlas 1c obsahujú zbojnícke, milostné 

i pracovné piesne. 

Názov piesne Rozsah 

piesne 

  

  

Ej, čieže je to e1 – c2 

Na lúce, lúce d1 – c2 

Od mestečka do mlyna h – c2 

Sedela má milá  d1 – c2 

Nazdali sa, že som zomrel h – c2 

Nepôjdem do hory  f1 – d2 

Keď som išiel cez ten háj c1 – c2 

Keď som bol maličký c1 – c2 

Hora, hora vysoká chrasť h – h1  

 

Požiadavky na spevácky part boli veľmi konkrétne, hlavne čo sa týkalo 

hlasovej polohy piesní. V ľudových piesňach pre bas sa skladateľ stretol s piesňami, 

ktoré uprednostňovali vyššiu strednú polohu tohto hlasu. Rozsah speváckeho partu sa 

pohybuje v rozsahu h - d², ktorý študent potreboval upevniť.13  

Stredný hlasový register tvorí pri budovaní speváckych základov každého 

hlasu základ. Tabuľka č.1 neukazuje, že ideálna hlasová poloha mladého basu je 

v rozsahu a – a1. Z praxe opäť prišla požiadavka upraviť piesne i pre ostatné mužské 

hlasy- tenor a barytón. Editorka vychádzala z praxe a inšpirovala sa vydavateľstvom 

Edition Peters Leipzig.14 Čo sa týka úprav piesní pre tenor, bolo zámerom nevyužívať 

vysokú tenorovú polohu vzhľadom k tomu, že mladé hlasy, ale i dospelí elementaristi 

                                                 
Veľmi ho zaujímalo, na čom momentálne technicky pracujú a aký cieľ v procese ich rastu 

môžu piesne splniť. Zaujímal sa o problematiku strednej hlasovej polohy jednotlivých hlasov. 

Rovnako sa diskutovalo i o klavírnom parte. Požiadavka jeho hrateľnosti bola medzi prvými 

požiadavkami. 
13 Študent spevu mal v tomto čase 17 rokov. 
14 Vo vydavateľstve Edition Peters vyšli napríklad piesňové cykly Franza Schuberta (1797-

1828) Die schöne Müllerin D 795, Winterreise D 911, či Roberta Schumanna (1810-1856) 

Frauenliebe und leben v rôznych hlasových polohách, čím obohatili spevácky repertoár 

viacerých hlasových skupín. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_cesta
https://en.wikipedia.org/wiki/Frauenliebe_und_-leben
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sa môžu v dôsledku technickej nezrelosti zvládnutia tejto polohy dostať pomerne 

rýchlo do hlasovej indispozície rôzneho stupňa. Rovnako to bolo i pri výbere polohy 

speváckeho partu pre bas. Tu sa zohľadňovala požiadavka vyhnúť sa nielen vysokej 

polohe, ale i krajným tónom v spodnej časti rozsahu hlasu. Piesne v tenorovej polohe 

sú o kvartu vyššie v speváckom parte oproti basu. Piesne pre barytón sú v speváckom 

parte malú terciu nižšie v speváckom parte oproti tenorovej polohe. 

V roku 2014 dostal skladateľ objednávku na úpravu ľudových piesní pre 

mezzosoprán.15 Požiadavky študentky boli opäť veľmi konkrétne, hlavne čo sa týkalo 

hlasovej polohy piesní a v niektorých prípadoch i tóniny piesne.16 V speváckom parte 

piesní mladá mezzosopranistka uprednostnila strednú hlasovú polohu svojho hlasu. 

 

Tab.2: Ľudové piesne z Liptova pre ženský hlas 2b 

Názov piesne Rozsah piesne 

Pole moje, pole fis1- e2 

U zelenej rakyty g 1– es2 

Keď ty prídeš k nám  d1 – e2 

Vysoko mesiačik  g1 – c2 

Hrabaj, že len hrabaj fis1 – d2  

Vydajme sa dievky  g1 – d2 

Preleť, preleť čierny vták e1 – d2 

Tam pod Salatínom es1 – es2 

Búvaj, búvaj, synáčik g1 – d2 

 

Úpravy ľudových piesní z Liptova pre mezzosoprán sa v rozsahu speváckeho 

partu pohybujú v rozsahu es1- es2. Je to ideálna stredná poloha mladého 

mezzosopránu. V zošite slovenských ľudových piesní z Liptova 2b nájdeme 

uspávanku, ľúbostnú pieseň, trávnicu i pracovnú pieseň.17  

1.1 Ľudová pieseň nevyčerpateľná klenotnica národa 

                                                 
15 Podmienkou propozícii súťaže bola interpretácie ľudovej piesne a študentka chcela spievať 

pieseň zo svojho rodného kraja - Liptova. Ľudovú pieseň, ktorá ešte nebola upravená 

s klavírom. 
16 V prípade piesne Tam pod Salatínom to bola tónina Es dur. 
17 Albumy, ktoré boli vydané v rámci projektu Ľudová pieseň – klenotnica národa, sa stali 

hlavnými cenami na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline v kategórii 

základných umeleckých škôl IA,IB, IC. Plánujeme rovnako postupovať i prípade Ľudových 

piesní z Liptova Kamila Adamčíka. 
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Úpravy ľudových piesní, ktoré sú obsahom projektu Ľudová pieseň 

nevyčerpateľná klenotnica národa, vznikali z potreby obohatiť repertoár úprav 

ľudových piesní pre hlas a klavír. Obsahom projektu Ľudová pieseň nevyčerpateľná 

klenotnica národa je 5 albumov úprav ľudových piesní pre spev a klavír pre ženské 

a mužské hlasy. Cieľom riešiteľky projektu bolo usporiadať piesne tak, aby naplnili 

atribút využiteľnosti v praxi podľa hlasových skupín a tiež podľa stupňa technickej 

náročnosti.18  

Prvá rada piesní obsahuje piesne pre mužské hlasy. Noty vychádzajú v rámci 

projektu Ľudová pieseň nevyčerpateľná klenotnica národa v náklade 300 ks.19 Rada 

s číselným označením jedna obsahuje tri zošity piesní. Prvým zošitom, ktorý tvorí 

základ rady označenej ako 1a, 1b a 1c je zväzok 1c. V tomto zväzku sú piesne, ktoré 

nájdu uplatnenie v repertoári najnižšieho mužského hlasu – basu. Ide o liptovské 

ľudové piesne, ktoré sa nachádzajú vo zväzku Slovenské spevy II. Potreba piesní 

práve v polohe basu vyšla z pedagogickej praxe. Úprav ľudových piesní pre bas 

a klavír je málo. Jednotlivé piesne upravoval skladateľ pre konkrétneho študenta. Pre 

potreby jeho technického a interpretačného rastu.20  

Úpravy slovenských ľudových piesní z Liptova pre ženský hlas vychádzajú 

v dvoch zošitoch 2a a 2b, pričom sopránový zošiť 2a je v speváckom parte o malú 

terciu vyššie oproti mezzosopránovému partu.  

 

Celý projekt obsahuje18 piesní : Búvaj, búvaj, synáčik môj – Ej, čieže je to – 

Hora, hora vysoká chrasť – Hrabaj, že len hrabaj - Na lúce, lúce – Od mestečka do 

mlyna – Preleť, preleť čierny vták - Sedela má milá – Nazdali sa, že som zomrel – 

Nepôjdem do školy – Keď som išiel cez ten háj – Keď som bol maličký – Pole moje, 

pole - Keď ty príjdeš k nám – Tam pod Salatínom - U zelenej rakyty - Vydajme sa 

dievky – Vysoko mesiačik. 

Záver 

Projekt Ľudová pieseň nevyčerpateľná klenotnica národa obsahuje úpravy 

ľudových piesní z Liptova pre spev a klavír. V projekte sú rovnomerne zastúpené 

ľudové piesne pre ženské i mužské hlasy. Autorka sa v príspevku zameriava na prvú 

radu piesní, ktoré sú určené mužskému interpretovi. Jej pozornosť sa upriamuje na 

obsah zošita, ktorý je určený najnižšiemu mužskému hlasu - basu. Pozornosť venuje 

analýze rozsahu vokálneho partu. Rovnako postupuje i v prípade zošita, ktorý je 

určený do repertoáru mezzosopránu.  

                                                 
18 Autorka projektu pôsobí i ako učiteľ spevu na Konzervatóriu v Žiline. 
19 Projekt finančne podporilo mesto Žilina  a Občianske združenie Voces iuvenum – Mladé hlasy. 
20 Študent Matej Nerád (bas) prišiel s požiadavkou úpravy liptovských ľudových piesní. Chcel 

prezentovať piesne z rodného Liptova. Hľadal ľudové piesne, ktoré sa nenachádzajú 

v zošitoch úprav ľudových piesní pre spev a klavír Viliama Figuša Bystrého (1875-1937), 

Mikuláša Schneidra – Trnavského (1875-1937), (1881-1958), či Jána Cikkera (1911-1989). 

Pripravený hudobný materiál plánuje použiť na nahrávanie v pražskom rozhlase, kde dostal 

štyri nahrávacie frekvencie v rámci ceny Nadácie mladého umelca na medzinárodnej súťaži 

Bohuslava Martinů v roku 2017 v Prahe. 
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Úpravy ľudových piesní, ktoré sú súčasťou projektu Ľudová pieseň 

nevyčerpateľná klenotnica národa určite obohatia repertoár študentov spevu, ktorí 

budujú svoje základné spevácke návyky, ako i mladých slovenských vokálnych 

interpretov, ktorí hľadajú nové úpravy ľudových piesní. Z hľadiska prehľadnosti 

jednotlivých zošitov určite ocení odborná verejnosť abecedne zoradenie piesní 

a presné zameranie jednotlivých zošitov na konkrétnu hlasovú skupinu.  
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Osobní vzpomínka na klavíristu a pedagoga  

prof. Jana Marcola 

Personal Memory of the Pianist and Pedagogue prof. Jan 

Marcol 

René Adámek 

Abstract 
The text deals with artistic and pedagogical activities of a prominent Czech 

pianist and pedagogue who will be 80 years old in 2018. 

Key words: Music. Piano. Teaching. Students. 

 

 V roce 2018 se dožívá vynikající český pianista a pedagog prof. Jan Marcol 

významného životního jubilea 80-ti let. Jako jeho bývalý posluchač, který měl 

možnost u tohoto významného umělce studovat, nejdříve soukromě v letech 1967-

1970 a posléze na ostravské konzervatoři v období 1970-1976, si dovolím krátkou 

vzpomínku, ve které se budu snažit postihnout umělecké i pedagogické kvality této 

jedinečné osobnosti. 

 Jan Marcol se narodil 26. 11. 1938 v Ostravě. Rodinné klima bylo prodchnuto 

hudbou a tak není divu, že již v šesti letech1 se začal učit hře na klavír. Na Vyšší 

hudební škole v Kroměříži strávil dva roky a po té odešel na Vyšší hudebně 

pedagogickou školu (VHPŠ) do Ostravy. Zde studoval hned dva obory. Hru na klavír 

ve třídě prof. Milady Šlachtové a kompozici u prof. Miroslava Klegy.2 Na AMU 

v Praze vykonal úspěšně přijímací zkoušky z obou disciplín. Nakonec si vybral první 

z nich, kdy byl zapsán do třídy prof. Ilony Štěpánové - Kurzové.3 Externí uměleckou 

aspiranturu navštěvoval v letech 1976-1977 na téže škole pod vedením doc. Ivana 

Moravce,4 u kterého absolvoval ve stejném období mezinárodní mistrovské kurzy. Ze 

soutěžních úspěchů stojí za zmínku dvojí prvenství na soutěžích konzervatoří (1958, 

1959) a čestné uznání na Janáčkově soutěži v Brně (1965). Bohatá sólová a komorní 

koncertní činnost zavedla Jana Marcola na mnohá zahraniční pódia. S jeho uměním 

se tak mohli seznámit posluchači v Polsku, Německu, Itálii a dalších zemích. Byl 

rovněž hostem světových festivalů, jako jsou např. Pražské jaro, Bratislavské hudební 

slavnosti a Janáčkův máj. Vystupoval pravidelně na Přehlídkách českého koncertního 

umění a spolupracoval s řadou předních orchestrů, z nichž jmenujme Českou 

filharmonii, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Státní filharmonii Brno, 

Janáčkovu filharmonii Ostrava, Karlovarský symfonický orchestr s dirigenty jako byli 

např. Karel Ančerl, Alois Klíma, Jindřich Rohan, Otakar Trhlík, Takashi Asahina 

                                                 
1 Zpočátku se učil hře na housle. 
2 Pozdější ředitel Státní konzervatoře v Ostravě. 
3 Dcera zakladatele moderní české klavírní školy prof. Viléma Kurze. 
4 Prof. Ivan Moravec byl jeden z největších světových umělců, zařazený do reprezentativní 

edice firmy Philips. Na Ostravské univerzitě obdržel čestný doktorát. 
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(Japonsko),5 Serge Baudo (Francie)6 a další. V oblasti komorní hry se zaměřoval 

především na smyčcové nástroje housle a violoncello. Dlouhodobá byla jeho 

spolupráce s ruským houslistou Borisem Monoszonem. V klavírním duu vystupoval 

s Rudolfem Bernatíkem. Zasedal v mnoha domácích porotách klavírních soutěží 

a pedagogicky působil dlouhodobě na ostravské konzervatoři.7 V následujících letech 

pracoval jako korepetitor v opeře Národního divadla v Praze a na dirigentském 

oddělení hudební fakulty AMU. 

 Chceme-li se blíže seznámit s niterným, bohatě plastickým a barevným stylem 

umělcovy hry, je zapotřebí zmínit pedagogy, kteří ho vedli a hudebně i lidsky 

formovali. Jak již bylo uvedeno, první výraznou pedagogickou osobností, která 

položila základy jeho hudební interpretace, byla bezesporu Milada Šlachtová.8 Ve 

výuce se zaměřovala na rovnováhu mezi technickou dokonalostí a krásou tónu. 

Vycházela z principů, daných v díle Klavírní technika I, II, kterou napsala Ilona 

Štěpánová Kurzová.9 Tato významná pedagožka, dcera zakladatele moderní klavírní 

školy prof. Viléma Kurze,10 se stala Janu Marcolovi profesorkou hlavního oboru na 

pražské AMU. Dbala na uvolnění celého hracího aparátu a na kantabilitu hry. 

Uměleckou externí aspiranturu absolvoval ostravský klavírista u prof. Ivana 

Moravce11 v letech 1976-1977. Zde si ještě více prohloubil barevnost úhozu, 

cizelérskou práci na detailech a využil své introverze k hlubokému ponoru do díla ve 

chvílích interpretace.   

 Vedle celé řady děl, nahraných umělcem především pro ostravský rozhlas, se 

musíme zmínit o autorech a kompozicích, které jsou vydány na hudebních nosičích, 

jako jsou LP popř. CD. Je zajímavé, že až na Sonátu G dur op. 78 pro housle a klavír 

Johannesa Brahmse, kterou pořídil s Borisem Monoszonem, se výhradně věnoval 

skladatelům 20. století. V roce 1981 natočil pro  firmu  Panton Sonátu č. 7 op. 83 

Sergeje Prokofjeva spolu se sonátami Leoše Janáčka (1. X. 1905) a Lubora Bárty. 

Velký úspěch slavila deska s názvem Klavírní hudba inspirovaná jazzem, na níž 

vystupují různí interpreti. Jan Marcol zde zařadil Suitu 1922 Paula Hindemitha. Zcela 

                                                 
5 Pod jeho taktovkou provedl Koncert Es dur pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena. 
6 Společné provedení Koncertu G dur Maurice Ravela. 
7 Viz Čeští koncertní umělci - instrumentalisté, ČHF a SČSKU Praha 1984 str. 213 – 214. 
8 Absolventka JAMU v Brně 1962. Jejími významnými studenty byli: Jan Marcol (koncertní 

umělec, pedagog),  Milan Báchorek (skladatel, ředitel JKO), PhDr. Pavel Gilík (rozhlasový 

režisér v SRN), Irena Szurmanová (skladatelka), Dr. Lukáš Michel (vedoucí klavírní katedry 

na FU OU) aj. 
9 Vydal Supraphon, Praha 1979. Prof. Ilona Štěpánová Kurzová vychovala řadu vynikajících 

umělců, jako byli např. Rudolf Firkušný, František Maxián, Ilja Hurník, Pavel Štěpán, Zdeněk 

Hnát, Ivan Moravec, Dagmar Baloghová, Marta Toader aj.  
10 Vilém Kurz působil jako profesor ve Lvově, Vídni, Brně a Praze. Jeho metoda vychází 

z principu T. Leschetického; viz Technické základy klavírní hry, Praha 1924,1966 IX. vydání. 
11 Ivan Moravec byl umělcem světového renomé. Velký dojem na něho v mládí udělal Arthur 

Benedetti Michelangeli, u kterého byl na mistrovských kurzech. Moravec byl zařazen do 

reprezentativní kolekce nejvýznamnějších klavíristů 20. století, kterou vydala firma Philips. 

Vedle Karlovy univerzity (Cena Karla IV.) mu rovněž Ostravská univerzita udělila čestný 

doktorát. K jeho nejvýznamnějším absolventům patří Boris Krajný, Václav Mácha, Jaroslava 

Pěchočová, Martin Hršel aj. 
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nevšedním počinem je jeho participace na díle Igora Stravinského Svatba, kterou 

vydal Supraphon pod taktovkou Karla Ančerla. Vzájemný úzký umělecký a lidský 

vztah k tvorbě Čestmíra Gregora vyústil v nastudování, natočení a následnému vydání 

klavírní sonáty s názvem In tre tempi. 

 K pedagogické práci přistupoval Jan Marcol stejně odpovědně jako k činnosti 

umělecké. Dalo by se říci, že obě tyto oblasti byly v jeho pojetí v rovnováze 

a vzájemně se doplňovaly. Faktem je, že na své studenty kladl nesmírné nároky. 

Nejen, že museli bravurně ovládat „řemeslo“, tj. veškeré technické finesy, opřené 

o znalost Kurzovy metody, ale především byl kladen důraz na brzké zvládnutí 

notových partů zpaměti. Zde využíval harmonicko – analytické metody, kdy 

posluchač musel být schopen odříkat bez opory klaviatury a partu např. celou 

Beethovenovu sonátu. Další velice doporučovanou metodou bylo studium díla pouze 

z not bez klavíru. O tom, že šlo především o vytříbení tzv. „vnitřního sluchu“ 

a umělecké představy netřeba diskutovat. Návštěvy koncertů v rámci filharmonických 

cyklů, komorních vystoupení, ale i divadelních a operních představení byly 

samozřejmostí. Další podmínkou úspěšného zvládnutí studia ve třídě Jana Marcola 

byla znalost  hudebních oborů, jako jsou např. dějiny hudby, hudební formy, 

harmonie, intonace, hra z listu, improvizace apod. a navíc i orientace v různorodých 

přístupech pianistů 20. století.12 V hodinách požadoval, aby mu byl posluchač 

partnerem, se kterým může diskutovat. Sám na sobě neustále pracoval a byl tak svým 

svěřencům dokonalým vzorem. Uměl také stmelovat svou třídu a to až již častými 

hudebními předehrávkami nebo krásnými a podnětnými srazy ve vlastním bytě.13 

Mnozí dodnes čerpají z jeho moudrosti a rádi vzpomínají na chvíle, které mohli pod 

jeho vedením strávit. 

 Město Ostrava se může pochlubit bohatým kulturním i vědeckým životem. 

Vedle Janáčkovy konzervatoře zde sídlí také Ostravská univerzita, kdy fakulty 

pedagogická s katedrou hudební výchovy a fakulta umělecká s hudebním a výtvarným 

zaměřením mají ve svých řadách mnoho vynikajících umělců i vědců. Fakt, že mohli 

plynule navázat na práci předchozích generací je nepopiratelný.  

Profesor Jan Marcol se svým uměleckým a pedagogickým životem 

nesmazatelně zapsal do srdcí široké odborné i laické veřejnosti a svým věrným žákům 

především. Přejme mu tedy do dalších let radost z hudby, pevné zdraví a lásku 

nejbližších. 

 

 

prof. MgA. René Adámek  

Katedra hudby  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta  

Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok  

                                                 
12 V 70. letech minulého století neexistoval např. internet a tak se nahrávky musely buď 

obtížně shánět a zakoupit nebo alespoň poslouchat v hudební knihovně. 
13 Z významných žáků jmenujme alespoň tyto: René Adámek (univerzitní prof. na Katolické 

univerzitě v Ružomberku a Akademii umění v Banské Bystrici), Vít Gregor (PhDr., Ph.D. na 

katedře HV Karlovy univerzity Praha), Libuše Tichá (doc., Ph.D. na katedře HV Karlovy 

univerzity Praha) aj. 
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Pedagogický a umelecký profil Otílie Hagarovej  

Pedagogical and Artistic Profile of Otilia Hagarova 

Miriam Matejová 

Abstract 
The contribution is devoted to the artistic, pedagogical and scientific 

reference/heritage of Otília Hagarová, who worked in 1997 – 2002 at the 

Department of Music of the Faculty of Education, Catholic university in 

Ružomberok. 

Key words: Otília Hagarová. Artistic. Pedagogical. Publishing Activity. 

 

Pripraviť príspevok o docentke Otílii Hagarovej, bývalej členke Katedry 

hudby PF KU v Ružomberku, ktorej prínos v oblasti umeleckej, pedagogickej či 

vedecko-publikačnej je určite nesporný, bolo pomerne náročné. Ako pravá dáma, 

nikdy nehovorila o svojom súkromnom živote, predchádzajúcich zamestnaniach, 

úspechoch či životných prehrách.  

Informácie o štúdiu, pedagogickom a umeleckom pôsobení sa nám podarilo 

získať z viacerých zdrojov, akými bola napríklad umelecko-pedagogická 

charakteristika pracovníka, ktorú vypracovala počas svojho pôsobenia na katedre. 

Informácie o pôsobení na Konzervatóriu v Žiline nám láskavo poskytli súčasná a bývalá 

študijná referentka Konzervatória Žilina Dana Linetová a Květa Bőhmová. Na docentku 

Otíliu Hagarovú si zaspomínala jej kolegyňa docentka Zuzana Zahradníková. Články 

uvedené v zborníkoch nám pomohli zorientovať sa v jej vedeckej a publikačnej 

činnosti. Umeleckú činnosť Otílie Hagarovej dokumentujú ohlasy v periodikách 

Slovenská hudba, Film a divadlo, Smer, Učiteľské noviny a ďalšie.  

Otília Hagarová pôsobila v Ružomberku v rokoch 1997 – 2002. Za tento 

pomerne krátky čas položila základy vyučovania hlasovej výchovy na katedre, 

vychovala prvých absolventov, organizovala komorné koncerty, na ktorých 

účinkovali študenti a pedagógovia katedry a podieľala sa na vzniku súťaže Študentská 

umelecká činnosť. Hoci je to už 20 rokov od jej nástupu na katedru a 15 rokov od 

odchodu na dôchodok, v pamäti nám zostala ako veľmi kultivovaná, za každých 

okolností perfektne upravená dáma, ktorá nás, začínajúcich vysokoškolských 

pedagógov, citlivo a diplomaticky usmerňovala.  

Po odchode z Ružomberka sa Otília Hagarová presťahovala ku dcére do 

Prahy. V júni 2010 sa kolegovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku vracali 

z koncertného turné vo Francúzsku (Caen a Lisieux). Počas 8-hodinovej prestávky 

v Prahe, kde vystúpili na omši v kostole sv. Jindřicha, sa náhodne s docentkou Otíliou 

Hagarovou stretli. Počas stretnutia, z ktorého mala veľkú radosť, sa veľmi živo, tak, 

ako to bolo pre ňu typické, zaujímala o dianie na katedre.1 Pri stretnutí vznikla 

fotografia (obrázok 1), jediná, ktorá sa s docentkou Otíliou Hagarovou na katedre 

                                                 
1 Z mailovej komunikácie autorky príspevku so Zuzanou Zahradníkovou, vedúcou Katedry 

hudby PF KU v Ružomberku, zo dňa 11. 5. 2017. 
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zachovala. Od tej doby nemáme o našej bývalej kolegyni žiadne informácie a tak nech 

je náš príspevok aspoň stručnou spomienkou na ňu. 

 

 
Obrázok 1: stretnutie v Prahe (2010) 

Štúdium 

Otília Hagarová sa narodila 14. novembra 1934 v Novákoch. V rokoch 1949 

– 1953 navštevovala Gymnázium v Prievidzi, následne pokračovala na Vyššej škole 

pedagogickej v Bratislave (1953 – 1955). Po dvojročnej prestávke nastúpila na 

štúdium koncertného a operného spevu (1957 – 1962) na HTF Vysokej školy 

múzických umení. 7. júla 1978 získala umeleckú habilitáciu na Janáčkovej akadémii 

múzických umení v Brne, v odbore hudobná výchova so zameraním na hlasovú 

výchovu. 2 

Pedagogická činnosť 

Pred štúdiom na VŠMU krátko pôsobila ako učiteľka na Jedenásťročnej 

strednej škole v Prievidzi.3 Po ukončení 5-ročnej aktívnej speváckej kariéry sa 

zamestnala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde 

pôsobila v rokoch 1967 – 1979 ako odborný asistent. Od roku 1979, po získaní 

habilitácie, až do roku 1996 prednášala na Katedre hudobnej a estetickej výchovy 

Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas 

pôsobenia na univerzite absolvovala niekoľko študijných pobytov.4  

V súvislosti s pôsobením Otílie Hagarovej v Banskej Bystrici, treba 

spomenúť najstaršie hudobné univerzitné teleso MLADOSŤ, ktoré bolo založené 

                                                 
2 Habilitačná práca: Od interpretácie ľudovej piesne k piesni umelej. Brno, 1979. (rkp.) 
3 Gymnázium v Prievidzi prešlo v školskom roku 1953/1954 zmenou systému stredoškolského 

vzdelávania a pretransformovalo sa na jedenásťročnú strednú školu (JSŠ). Osem nižších 

ročníkov bolo povinných, tri vyššie nepovinné  
4 1973 Eger (Maďarsko), 1988 Bydgoszcz (Poľsko),1994 Hollabrunn (Rakúsko) 
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v roku 1969 na vtedajšej Pedagogickej fakulte, teda dva roky po nástupe Otílie 

Hagarovej na miesto odborného asistenta. Spevácky zbor pôsobil spočiatku ako 

zmiešaný, od  roku 1976 ako ženský. Po hlasovej stránke a ako sólisti pracovali so 

zborom Ladislav Longauer, Ján Zemko ale aj Otília Hagarová.5 

Otília  Hagarová pôsobila aj na pôde Konzervatória v Žiline, kde vyučovala 

v rokoch 1981 – 1994, 1994 – 1995, 1997 – 2000 spev.6 Podľa zoznamov šiestych 

ročníkov konzervatória, vychovala niekoľko absolventiek.7  

V roku 1997 začala pôsobiť na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. 

Ondreja v Ružomberku, ktorá sa v roku 2000 pretransformovala na Katolícku 

univerzitu. Ako garantka odboru hudobná výchova, zástupkyňa vedúceho katedry8 

a určitý čas aj vedúca katedry, pôsobila Otília Hagarová v Ružomberku do roku 2002. 

V Ružomberku položila základy vyučovania hlasovej výchovy na katedre, vychovala 

prvých absolventov,9 organizovala komorné koncerty, na ktorých účinkovali študenti 

a pedagógovia katedry.10 So svojimi študentkami Erikou Mackovou a Michaelou 

Kubaskou sa s úspechom zúčastnila prvého ročníka Moyzesiany – medzinárodnej 

speváckej súťaže Mikuláša Moyzesa, ktorú organizuje Prešovská univerzita v Prešove 

v spolupráci s Katedrou hudobnej a výtvarnej výchovy PF PU v Prešove 

a Prešovským hudobným spolkom Súzvuk.  

Na Katedre hudby iniciovala vznik súťaže Študentská umelecká činnosť – 

dnes celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorá je určená 

študentom vysokých škôl pedagogického smeru. Zámerom Otílie Hagarovej bolo 

oživiť na tradíciu Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti, ktorá bola na 

pedagogických fakultách svojho času neodmysliteľnou súčasťou.11 Súťaž pôvodne 

                                                 
5 O nás, alebo stručné curriculum vitae speváckeho zboru Mladosť. [online]. [cit. 15. novembra 

2017]. Dostupné z: https://www.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=990. 
6 Z mailovej komunikácie autorky príspevku s Danou Linetovou, študijnou referentkou 

Konzervatória v Žiline, zo dňa 26. 4. 2017 
7 Absolventky Otílie Hagarovej na Konzervatóriu v Žiline: školský rok 1987/88 – Mrenková 

Ivona, školský rok 1988/89 –  Priehodová Beata, školský rok 1993/94 –  Ondrišíková Lenka, 

Sajdová Renáta, Weisová Petra, školský rok 1999/2000 – Hrobárová Martina a Pilátiková 

Barbora 
8 V tom čase pôsobil ako vedúci Katedry hudobnej výchovy Prof. Boris Banáry, CSc. 
9 Doc. Otília Hagarová bola počas pôsobenia na PF KU v Ružomberku školiteľkou dvoch 

diplomových prác. V akademickom roku  1999/2000 viedla diplomovú prácu Moniky 

Martinkovej: Ľudová pieseň vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni základnej školy 

a v akademickom roku 2001/2002 prácu Eriky Mackovej: Vokálna tvorba Mikuláša Schneidra 

– Trnavského 
10 Komorný koncert učiteľov a študentov hudobnej výchovy (2. 5. 2001), Koncert študentov 

a pedagógov Katolíckej univerzity v Ružomberku (15. 5. 2001), Vianočný koncert (11. 12. 

2001), Koncert duchovnej hudby (21. 5. 2002), Komorný koncert (12. 6. 2002) 
11 V súčasnosti je PF KU v Ružomberku jedinou fakultou, ktorá ponúka študentom vysokých 

škôl pedagogického smeru možnosť prezentovať interpretačné umenie v hre na klavíri, hre na 

organe, štvorručnej hre na klavíri, sólovom speve a komornom speve. Interpretačné súťaže sa 

síce v rámci pedagogických fakúlt na Slovensku konajú, ale ide skôr o interné záležitosti. 

Výnimku tvorí Moyzesiana. Je však určená iba pre spevákov, podobne ako celoslovenská 

spevácka súťaž Bluenote, zameraná na žánre nonartificiálnej hudby, akými sú  jazz, muzikál, 

pop-rock prípadne šansón. 
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vznikla pre študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, po 

dvoch ,,skúšobných“ ročníkoch sa pretransformovala na súťaž celoslovenskú a od 

roku 2005 na medzinárodnú. 25. apríla 2002 sa konal ,,nultý ročník“ súťaže, na 

ktorom súťažili aj študenti Otílie Hagarovej – Erika Macková, Michaela Kubaská, 

Eva Stašová, Monika Mihaľová a Jaroslav Šterdas.12 Žiaľ, nasledujúce ročníky 

prebiehali už bez účasti Otílie Hagarovej, ale táto skvelá myšlienka sa ujala. 

V aktuálnom akademickom roku usporadúvame už XV. ročník, ktorý bude prebiehať 

v piatich odboroch – hra na organe, hra na klavíri, štvorručná hra na klavíri, sólový 

spev a komorný spev.  

 Zo spomienok bývalých kolegov na Otíliu Hagarovú vyberáme: ,,Doc. 

O. Hagarová bola jednou z mojich prvých kolegýň na Katedre hudby PF KU, kde som 

nastúpila hneď po ukončení vysokej školy. Vyučovala Spev a Hlasovú výchovu. Ako 

pedagogička bola prísna, ale spravodlivá, od študentov vyžadovala zodpovedný 

prístup k výučbe a plnenie si študijných povinností. Vo veľkej úcte mala akademickú 

pôdu, k čomu viedla aj svojich študentov, či už išlo o slušné správanie, primeraný 

odev, adekvátne vystupovanie na pódiu, úctivé spôsoby voči nadriadeným. K svojim 

povinnostiam sa stavala maximálne zodpovedne, jej vyučovacie metódy mali logickú 

kontinuitu, výsledkom čoho boli študenti prakticky pripravení do pedagogickej praxe. 

Svojim študentom odovzdávala tak pedagogické vedomosti ako aj umelecké 

skúsenosti, čoho dôkazom bolo ich úspešné prezentovanie sa na koncertných 

podujatiach ako aj ich následné pedagogické uplatnenie.“ 13 

Umelecká činnosť 

Umelecká činnosť Otílie Hagarovej zahŕňa pomerne krátku (1962 – 1967), no 

bohatú kariéru sólistky opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, 

koncertnú činnosť, organizáciu výchovných koncertov, na ktorých sa aktívne ako 

speváčka podieľala, nahrávky v Slovenskom rozhlase, sólové vystúpenia v zahraničí 

a v neposlednom rade aj účasť v porotách rôznych súťaží.  

Pravdepodobne ešte počas štúdia na VŠMU vystupovala po boku Lucie 

Poppovej (1939 – 1993) v opere Ambroisa Thomasa Mignon.14 Počas pôsobenia na 

poste sólistky opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici 

naštudovala 16 operných a 3 operetné, štýlovo a charakterovo odlišné postavy:  

 ChristophWillibald Gluck: Artemis v opere Ifigénia na Tauride  

 Jiří Pauer: Saiša v opere Žvanivý slimejš  

 Ambroise Thomas: Mignon v opere Mignon  

 Wolfgang Amadeus Mozart: Grófka v opere Figarova svadba 

 Bedřich Smetana: Háta v opere Prodaná nevěsta 

 Eugen Suchoň: Katrena v opere Krútňava 

                                                 
12 Výsledky súťaže v kategórií sólový spev: 1. miesto Erika Macková, 2. miesto Michaela 

Kubaská, Peter Pavličko (študent Emílie Sadloňovej), 3. miesto Monika Mihaľová 
13 Z mailovej komunikácie autorky príspevku s docentkou Zuzanou Zahradníkovou zo dňa 19. 

11. 2017. 
14 BLAHO, Vladimír, 2013, 20 rokov od smrti Lucky. [online]. [cit. 22. marca 2017]. Dostupné 

z: http://operaslovakia.sk/20-rokov-od-smrti-lucky/ 
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 Giuseppe Verdi: Anina v opere Traviata 

 Giuseppe Verdi: Amélia v opere Maškarný bál 

 Ján Cikker: Katka v opere Beg Bajazid 

 Antonín Dvořák: Kňažná v opere Rusalka 

 Charles Gounod: Siebel v opere Faust a Margaréta 

 Charles Gounod: Stephano v opere Rómeo a Júlia 

 Giacomo Puccini: Madame Butterfly v opere Madame Butterfly 

 Ruggero Leoncavallo: Nedda v opere Komedianti 

 Leoš Janáček: Jenůfa v opere Její pastorkyně 

 Július Kowalski: Svatava v opere Rozprávka pri praslici 

 Tibor Andrašovan: Darinka v operete Veľký bál 

 Franz Lehár: Sylvia v operete Veselá vdova 

 Florimond Hervé: Elektra v opere Mam´zelle Nitouche 

Operné a operetné postavy reprízovala spolu 348-krát, operné 215-krát a operetné 

133-krát.15  

Inscenáciu opery Mignon Ambroisa Thomasa zhodnotil Vladimír Blaho 

nasledone: ,,Prekvapením inscenácie bol aj sľubný výkon dovtedy podceňovanej 

sopranistky Otílie Hagarovej, ktorá výborne zvládla mezzosopránovú úlohu a potom 

sa spevácky i pedagogicky udomácnila v Banskej Bystrici.“16  

Bohatá bola koncertná činnosť Otílie Hagarovej. Vo svojej umelecko-

pedagogickej charakteristike17 uvádza okolo 400 koncertov, realizovaných na 

Slovensku aj v zahraničí. Koncertné programy boli zamerané tematicky: 

operný recitál, piesňový recitál, operný polorecitál, piesňový polorecitál, prierezy 

operami, revue najkrajších melódii, koncerty so symfonickým orchestrom v Banskej 

Bystrici, koncerty s dychovým kvintetom, vokálne koncerty sólistov Katedry 

hudobnej výchovy, slávnostné koncerty k rôznym kultúrno-spoločenským výročiam, 

programy ľudových piesní. 

Tematicky zamerané boli aj výchovné koncerty, na organizovaní ktorých sa 

podieľala: od piesne k árii, pieseň ľudová, zľudovená, umelá, hudba rozpráva 

rozprávky, ruská a sovietska hudba, vývoj opery, slovenská a česká opera, 

klasicizmus v hudbe. 

Otília Hagarová nahrala v Slovenskom rozhlase ľudové piesne, sóla, duetá  

so sprievodom orchestra, v celkovej dĺžke okolo 120 minút. Išlo o diela Mikuláša 

Schneidra – Trnavského, Viliama Figuša – Bystrého, Alexandra Moyzesa, 

Bartolomeja Urbanca, Šimona Jurovského, Ladislava Holoubka, Petra Iľjiča 

Čajkovského, Franza Schuberta, Johannesa Brahmsa. 

V zahraničí zrealizovala niekoľko sólových vystúpení: 1965 Šalgotarián  

                                                 
15 HAGAROVÁ, Otília, 2001, Mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické 

charakteristiky. Ružomberok, Katedra hudby, str. 3. (rkp.) 
16 BLAHO, Vladimír, 2014, SND – spomienky na SND – debuty mladej generácie. [online]. 

[cit. 22. marca 2017]. Dostupné z: http://operaslovakia.sk/spomienky-na-snd-debuty-mladej-

generacie/ 
17 HAGAROVÁ, Otília, 2001, Umelecko-pedagogická charakteristika pracovníka. Ružomberok, 

Katedra hudby, s. 2. (rkp.)  
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(Maďarsko), 1970 Ostrihom (Maďarsko), 1973 Eger (Maďarsko), 1977 Eger 

(Maďarsko), 1977 Erfurt (Nemecko), 1979 Mühlhausen (Nemecko), 1984 Erfurt 

(Nemecko), 1984 Mühlhausen (Nemecko), 1988 Bydgoszcz (Poľsko), 1989 Kyjev 

(Ukrajina, predtým ZSSR), 1989 Boguslav (Ukrajina, predtým ZSSR). 

K umeleckej činnosti Otílie Hagarovej je potrebné zaradiť funkcie v porotách 

umeleckých súťaží  na Slovensku, akými boli Študentská vedecká, odborná 

a umelecká činnosť (ŠVOUČ), Melódie priateľstva, Hudba a mládí, Súťaž umeleckej 

tvorivosti vysokoškolákov (SUTV). V súvislosti s poslednou menovanou súťažou sa 

nám podarilo zistiť, že išlo o VI. ročník a Otília Hagarová bola členkou poroty 

v kategórii sólový spev o. i. so zaslúžilým umelcom, operným spevákom, libretistom 

Štefanom Hozom a sólistkou opery SND v Bratislave Máriou Kišoňovou – 

Hubovou.18 Pravdepodobne poslednýkrát zasadla do kresla predsedu poroty v roku 

2000, v rámci 2. ročníka celoslovenskej prehliadky malých komorných telies Bellove 

hudobné dni.  

Vedecká a publikačná činnosť 

 Vedecká a publikačná činnosť zahŕňa činnosť počas pôsobenia na UMB 

v Banskej Bystrici, aktívnu a pasívnu účasť na konferenciách doma i v zahraničí, 

vedecké a odborné práce a štúdie v zborníkoch. 

 V roku 1983 sa podieľala na riešení projektu Didaktika hlasovej výchovy na 

učiteľských fakultách, nový projekt výchovno-vzdelávacej sústavy (RŠ V-11/04-02) 

a v roku 1993 bola súčasťou riešiteľského kolektívu v rámci projektu Zvyšovanie 

výchovno-vzdelávacieho účinku HV v experimentálnom rozšírenom vyučovaní na ZŠ 

(RŠ IV-03/13).  

 Aktívne aj pasívne sa zúčastňovala na konferenciách na Slovensku (Nitra, 

Banská Bystrica, Ružomberok) a v zahraničí (Praha, České Budějovice, Ostrava, 

Eger, Bygoszcz):  

 Celoštátna konferencia o hlasovej výchove, konaná na PF UMB v Banskej 

Bystrici v roku 1971. Príspevok: Hlasová výchova na PF v Banskej Bystrici 

 II. celoštátna konferencia o hlasovej výchove, konaná na PF UMB v Banskej 

Bystrici v roku 1979. Príspevok: K problematike hlasovej výchovy 

 Konferencia o živote a diele Šimona Jurovského, konaná v Banskej Bystrici 

v roku 1982. Príspevok: Vokálna tvorba Šimona Jurovského 

 Celoštátny seminár o hlasovej výchove, konaný v Banskej Bystrici v roku 1985. 

Príspevok: Hlasová výchova v ženskom speváckom zbore Mladosť. 

 Medzinárodná konferencia Kreativita a integrativní pedagogika v europské 

hudební výchově, konaná na PF UK v Prahe v roku 1994. Príspevok: Možnosti 

a nutnosť integrácie pri rozvíjaní intonačných spevácko-technických schopností 

študentov. 

                                                 
18 Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – VI. ročník. [online]. [cit. 15. novembra 2017]. 

Dostupné z:  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU1971-72/nu1971-72_02-oktober.pdf 
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 Medzinárodná konferencia, konaná v Nitre v roku 1994. Príspevok: 

K problematike výučby hlasovej výchovy na katedre HEV FHV UMB v Banskej 

Bystrici. 

 Medzinárodná biblická konferencia na KPF v Ružomberku, konaná v Ružomberku 

v roku 1999. Príspevok: Hudobné spracovanie skladieb Štefana Olosa. 

V odbornej tlači bol pozitívne ohodnotený príspevok prednesený na 

konferencii o živote a diele Šimona Jurovského: ,,Najpôvodnejší a najoriginálnejší 

príspevok na seminári mala doc. Otília Hagarová. Venovala ho vokálnej tvorbe 

skladateľa, čerpajúc pritom z pozostalosti umelca, ktorá je v Matici slovenskej, ale aj 

z doposiaľ publikovaných statí a analýz.  Upozornila pritom, že bude treba doplniť 

súčasné poznatky o tejto bohatej tvorbe Š. Jurovského prebádaním archívu SĽUKu, 

Čs. rozhlasu, SND, resp. iných hudobných inštitúcii, kde sú zrejme ešte viaceré úpravy 

ľudových piesni, prípadne zbory skladateľa. Zvlášť zaujímavá bola genézu vzniku 

piesňového cyklu Muškát a jeho textov (od Ria Valé) a prehodnotenie ľudovej 

spevohry Ábelovské dievky.“19 V rámci konferencie Otília Hagarová interpretovala 

s klavírnym sprievodom Igora Tvrdoňa dve piesne Šimona Jurovského z cyklu 

Muškát – Ja, dievča šestnásťročné a Šla vlnka.  

 Vedecké a odborné práce a štúdie v zborníkoch orientovala Otília Hagarová na 

problematiku výučby hlasovej výchovy na pedagogických fakultách. 20 Zastávala 

názor, že hlasová výchova by mala byť súčasťou vyučovacieho procesu na 

pedagogických fakultách počas celého štúdia a mala by mať individuálnu formu. Za 

ideálny stav pokladala jedného študenta na jednu vyučovaciu hodinu aspoň počas 

1. ročníka. Odporúčala prijímať na katedry hudobnej výchovy výlučne študentov so 

zdravým, vývojaschopným hlasovým materiálom a správnou artikuláciou. Pre 

množstvo odbornej problematiky navrhovala predĺžiť prednášky z hlasovej výchovy 

na 2. semestre v 1. ročníku. 21 

 Po odchode z Ružomberka do Prahy, okrem stretnutia s bývalými kolegami 

z Katedry hudby v roku 2010, sa nám už s docentkou Otíliou Hagarovou nepodarilo 

skontaktovať. 14. novembra sa, dúfajme v plnom zdraví, dožila úctyhodných 83 

rokov. Veríme, že sa naďalej teší z dcéry a dvoch vnúčat a užíva si jeseň svojho života. 

Na jej charakteristický hlas, šarm a úsmev budeme spomínať minimálne pri každom 

ďalšom ročníku Študentskej umeleckej činnosti, základy ktorej na našej katedre 

položila. 

  

                                                 
19 URSÍNIOVÁ, Terézia, 1982. Seminár o Šimonovi Jurovskom. In: Hudobný život, roč. XIV., 

č. 7, s. 7.  
20 HAGAROVÁ, Otília, 1994 – 1995.  K problematike výučby hlasovej výchovy na Katedre 

hudobnej výchovy a estetickej výchovy FHPV UMB v Banskej Bystrici. In: Hudobno – 

pedagogické interpretácie 2. Nitra, str. 163 – 164, ISBN 80-7137-197-1, HAGAROVÁ, Otília, 

2001. K problematike výučby hlasovej výchovy na katedre hudobnej výchovy PF KU 

v Ružomberku. In:  In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. 

ISSN 1335-9185. Roč. 1, č. 2 (2001), s. 85 – 90. 
21 HAGAROVÁ, Otília, 2001. K problematike výučby hlasovej výchovy na katedre hudobnej 

výchovy PF KU v Ružomberku. In:  In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in 

Ružomberok. ISSN 1335-9185. Roč. 1, č. 2 (2001), s. 89 – 90. 
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Ľudmila Peterajová /1927 – 2015/ 

Ľudmila Peterajová /1927 – 2015/ 

Xénia Bergerová 

Abstract 
The contribution maps the life, personality and work of the art theorist, curator 

of Slovak National Gallery, pedagogue of the Academy of Fine Arts, as well 

as an expert on Italian Languague and Art, Proffesor Ľudmila Peterajová. It 

also briefly records her extensive publishing activities and selects some of her 

monographs. 

Key words: Ľudmila Peterajová.Theory of Art. Slovak National Gallery. Academy 

of Fine Arts. Publications. 

 

 
 

Každý náš výber vyhrocuje pocit morálnej zodpovednosti. V našej voľbe 

jubilujúcich osobností z kruhu slovenského výtvarného umenia, čiže umelcov, ale aj 

historikov a teoretikov umenia sme sa riadili jednoznačnosťou odkazu ale i rozsahom 

práce, jej kvalitou, dosahom i významom. Uvedomujeme si ako je dôležité pôsobenie 

prostredia, osobný kontakt, ale i sympatie, a náhody. To všetko vymedzuje fenomén 

samotného života a času, platí to o to viac v prípade uzatvoreného života 

a ukončeného diela. Vlastne od prvého momentu v našej predstave vyvstala osobnosť 

už nežijúcej Ľudmily Peterajovej, profesorky dejín umenia a estetiky na VŠVU, 

doktorky filozofie zastávajúcej dávnejšie dôležitý post v Slovenskej národnej galérii. 

V tomto roku by sa dožila svojich deväťdesiatin. Keďže sa po jej narodení 3. júla 1927 

rodina presťahovala z Bernolákova do Bratislavy bola Bratislavčankou, ale nie 

Prešporáčkou, hoci jej Pamäti by nás mohli intenzitou zážitkov a dôverným poznaním 
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mesta a jeho ľudí mýliť. Vieme, že kedysi s humorom popísala voľakedajšiu 

Bratislavu, ako malé veľkomesto, dnes opak...  S otcovej strany to bol Liptov a stará 

rodinná murárska tradícia, zo strany matky to bola zas Morava. Z rodu Peterajovcov 

je dnes najznámejší básnik a textár Kamil Peteraj. 

   S menom pani profesorky, ale i s ňou osobne sme sa aj my značne mladší 

poslucháči Vysokej školy výtvarných umení stretávali vďaka jej neúnavným 

aktivitám a tiež publikačnej činnosti. V porevolučnom období pôsobila na VŠVU 

externe a bývala členkou dôležitých komisií. Na Vysokej škole výtvarných umení sa 

s ňou ako mladou začínajúcou pedagogičkou stretávala v šesťdesiatych rokoch 

generácia môjho otca (prof. Ján Berger, akad. mal.), čo sa prirodzene stalo aj našim 

ďalším, živším informačným zdrojom. Práve táto vtedy mladá generácia spoznala 

profesorku, ako nesmierne otvorenú a prajnú mladú historičku umenia, ktorá 

s radosťou im sprostredkovávala svoje bezprostredné zážitky z aktuálneho 

umeleckého diania doma i vo svete. Mohli by sme povedať, že v tom čase bola 

skutočne vo víre súčasného umeleckého a kultúrneho diania 60-tych rokov, čo 

nevyplývalo len z jej vtedajšieho postavenia v SNG, kde viedla oddelenie moderného 

a súčasného umenia, ale zrejme aj z jej povahy a prirodzenej potreby zdeľovať 

poznané. Podnecovali to jej veľmi časté cesty po Európe a neskôr i ďalej zo 

slovenským umením, ale i s odbornými misiami. Bude snáď vhodné na tomto mieste 

spomenúť istý, dalo by sa povedať fenomén Ľudmily Peterajovej, keď s vtedajším 

riaditeľom SNG doktorom Karolom Vaculíkom spoznali, alebo už poznali množstvo 

európskych riaditeľov významných galérií a iných významných odborníkov z oblasti 

umenia, o čom nás informujú aj Pamäti. Spomenieme, že nielen mnohí slovenskí 

umelci žili za hranicami Slovenska, raritou bol napríklad dlhoročný riaditeľ Múzeu 

Guggenheim v New Yorku, Thomas Maria Messer, ktorý bol pôvodom Prešporák. 

 Ľudmila Peterajová patrila k neobyčajne pracovitým a plodným osobnostiam 

v Slovenskom kultúrnom prostredí druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia. 

Zanechala množstvo dohotovenej práce so stále prítomným darom sebakritičnosti 

a sebapoznania. Presvedčuje nás o tom aj v svojom najrozsiahlejšom diele Pamäti, ktoré 

ešte za jej života bolo ocenené cenou E. Kischa za literatúru faktu (2012).   

 Osobne dôležité ostalo naše bezprostredné stretnutie s pani profesorkou pri 

súbore obrazov v našom ateliéri. Ako jedna z oponentov, chcela spoznať naživo našu 

umeleckú časť dizertačnej práce. Ostal nám v pamäti veľmi prirodzený rozhovor 

o živote a umení, o kontextoch zvlášť v tom súčasnom umení, pozorne analyzovala 

jednotlivé obrazy. Jej prístup prezrádzal pozitívne neformálne zaujatie odborníka so 

znakmi nadhľadu odborníka s bohatými životnými i odbornými skúsenosťami. Bola 

vzdialená od akýchkoľvek určeností, či zahľadenosti. Táto naša osobná skúsenosť 

mala zaiste vplyv na výber osobnosti, na ktorú by sme radi upozornili. Náš pokus 

o reflexiu celoživotného umenovedného diela Ľudmily Peterajovej provokuje 

v prvom rade otázky. V čom väzí podstata predpokladov pre jej významnú odbornú 

kariéru. Môžeme sa pýtať, do akej miery boli určujúce vrodené predpoklady, ako 

vplývalo rodinné zázemie, škola, a do akej miery išlo o cielené kroky, ambície, ale 

i miera osobného šťastia, či náhodných situácií a stretnutí. Pri čítaní jej obsiahleho, 

mohli by sme povedať záverečného diela Pamäti (2011, Petrus, 700 strán), sa nám 

vtiera pocit, že len málokomu bolo dané toľko vidieť a prežiť, spoznať, ale i skutočne 

„uvidieť“ a premyslieť a potom postupne zúročovať v pevnej forme textu a zvlášť 
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dôležité jej výstavných koncepcií a realizácií. Idylické detstvo v skoro vidieckom 

prostredí nad bratislavskou hlavnou stanicou sa v čase jej dospievania radikálne 

zmenilo. Život Ľudmily Peterajovej nebol ušetrený zlomových a dramatických udalostí 

a tak historická situácia sa i v Pamätiach tesne prekrýva s osobným zážitkom 

a s prežívaním. Treba spomenúť, že máme na mysli obdobie Slovenského štátu, 

prepájajúce sa s druhou svetovou vojnou, potom február 1948, okupáciu 1968 a v roku 

1989 ešte aktívne vstúpila v úlohe trochu paradoxnej jej veku svojou dôležitou účasťou 

a prácou pri budovaní nového programu vnútorne sa obrodzujúcej Vysokej školy 

výtvarných umení, študentmi ponúkaný post rektorky však rázne odmietla. V tomto 

momente nám prichodí potrebné citovať samu autorku Pamätí prvými slovami jej textu, 

„Vždy som brala život ako divadlo, v ktorom som divákom, a nie predstaviteľkou 

hlavnej úlohy. To všeličo vysvetľuje.“ (PETERAJOVÁ, Ľ. 2011) Takýto 

psychologický aspekt pravdepodobne sprevádzal profesorku po celý život. 

 Kvalitné gymnaziálne štúdium jej okrem celkového rozhľadu ponúklo niečo 

viac na celý život. Bola to dôverná znalosť talianskeho jazyka, ale i literatúry, ako aj 

talianskej kultúrnej histórie vôbec. Už tu sa jej otvorila cesta k prekladu napríklad 

Petrarcových Sonet pre Lauru. Iná štruktúra štúdia na povojnovej Univerzite 

Komenského umožňovala kontinuálne štúdium romanistiky a filozofie, tiež 

angličtiny, ale najmä niečo čo by sme mohli v jej výbere vnímať ako vnuknutie, ako 

niečo osudové, to bolo paralelné štúdium dejín umenia a estetiky. Takýto otvorený 

študijný program mohol potom ovplyvniť reagovanie na všetko, čo sa približovalo jej  

záujmom, a čo súviselo najmä s umením a jazykom. Peterajová robila každú prácu 

s plným nasadením a záujmom. Takéto zrkadlo je nastavila aj práca 

v novovznikajúcej Slovenskej národnej galérií a neskoršie na Vysokej škole 

výtvarných umení, kde bola známa aj tým, že keď neprednášala bolo určite počuť 

klepot písacieho stroja z jej kabinetu. 

 Práca profesorky Peterajovej v SNG sa začala v roku 1953. Ocitla sa v kruhu 

prvých pracovníkov tejto národnej umeleckej inštitúcie. Od počiatku sa tu pestovala 

precízna práca a boli využívané dostupné možnosti, aby názov SNG neutrpel na 

kvalite. Od samých začiatkov tu boli inštalované kvalitne pripravené stále expozície 

a výstavy. Významnou osobnosťou, znalcom starého umenia, ale i prvej generácie 

slovenskej moderny bol fakticky od počiatku existencie SNG až neskoršie menovaný 

riaditeľom doktor Karol Vaculík. Po vstupnom období sa darilo Peterajovej občas 

iniciovať a kurátorsky pripraviť niektoré výstavné projekty. Možno pripomenúť, že 

význam i rozmer mnohých expozícií tkvel aj v dobrej spolupráci medzi NG v Prahe 

a začínajúcou SNG. Koncepcie výstav, diela, vždy priamo súviseli s umelecko-

historickým spracovaním a reflexiou kurátora a tak odbornosť a kurátorská osobnosť 

Peterajovej rástli v mnohopohľadovej komplexnosti. Tomu napomáhali aj jej znalosti 

jazykov, ale i jej osobné vlastnosti, ako exaktnosť a zodpovednosť a umenie ľudského 

kontaktu.  

 Odrazom a svedectvom spomínaných vlastností a vždy prítomnej 

systematickosti profesorky, tiež rozsah a rozpätie záujmov nájdeme v jej bibliografii. 

Obsahuje preklady a články od gymnaziálnych čias, pribúdali preklady z taliančiny. 

Jej vzťah k talianskej kultúre a jazyku sa prejavil aj v roku 1951, v rukopise 

venovanom Boccaccio, len pre zaujímavosť v roku 1968 vyšiel knižne už nami 

spomínaný preklad Sonetov pre Lauru v prebásnení Vojtecha Mihálika. Peterajová 
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neskoršie preložila viacero súčasných prozaických diel a dá sa konštatovať, že 

talianska kultúra a umenie sa stali pre ňu osudové. Už spomínané Pamäti sú skutočne 

zrkadlom osobnosti Ľudmily Peterajovej. Toto obsiahle dielo s komplexným 

poznámkovým aparátom, výberovou bibliografiou a príťažlivými dobovými 

fotografiami, by zrejme nevzniklo v takej úplnosti, keby nie dôležitý zdroj celoživotne 

písané poznámky. Karta za kartou má dnes historický výraz. Presne formulované 

myšlienky, vážne udalosti sa striedajú občas s odľahčujúcou banalitou, aby ich späť 

vystriedala dráma... Spomienky sa vecne rozvíjajú a tak sa môžeme dozvedieť o jej 

osobných „dejinách“, ale aj o histórii takých zdanlivo odľahlých oblastí, ako trebárs 

liptovské murárske umenie. Nesmierne zaujímavo a plynule autorka vyhrocuje 

osobné videnie a prežívanie drámy vyvíjajúcej sa 2. svetovej vojny. Veľmi konkrétne 

hovorí o každodennosti a mohli by sme povedať, že precízne kreslí trasy života 

v svojej časti Bratislavy, dostáva sa k rôznym ľudským osudom a tragédiám, 

akcentuje pocity a postoje tiež i psychológiu mladého človeka. Dostávame sa 

k dôležitému momentu v jej živote, ku kontextom ako sa rozvíjala ľavicová orientácia 

mladej Ľudmily Peterajovej. O niečo neskôr sa upevňoval tento životný názor z inej 

strany a to prehlbujúcim sa vzťahom k talianskej kultúre, kde v intelektuálnych 

kruhoch bola ľavicová vízia prirodzenosťou, ale občas hraničila s módnym postojom. 

Perličkou celkom iného druhu sú spomienky na kultúrnu a umeleckú atmosféru 

povojnového obdobia, na akési ojedinelé záchvevy, ktoré dávali Bratislave punc 

európskeho kultúrneho mesta. Tak napríklad v priestoroch Univerzity sa udiala 

výstava moderného francúzskeho sochárstva s najväčšími menami na čele s Rodinom. 

 1. januára 1949 sa začala prvá päťročnica. Peterajová v tomto momente 

konfrontuje „osvietenú“ intelektuálne príťažlivú ideologickú orientácie talianského 

strihu a spomína proklamácie nového známeho, neskôr ikony moderného českého 

umenia, teoretika a filozofa Jindřicha Chalupeckého. V tom čase sa dostáva do 

intelektuálneho prostredia, do nového okruhu známych a priateľov, ktorí 

manifestovali vyhranenú názorovú príslušnosť. Nastal moment, kedy sa mal náhle 

celkom zmeniť život Peterajovej, jednak to bolo manželstvo s básnikom 

a prekladateľom Móricom Mittelmannom Dedinským, ale predovšetkým nástup doby 

„súmraku“, začali sa stalinské čistky a procesy. Znenazdajky zatvorili mladomanžela 

a potom i Peterajovú. Napriek vzdelaniu a spoločenským skúsenostiam nemala ešte 

predstavu o politických hrách, ocitla sa v akomsi kruhu, na vrchole ktorého, ako sa 

neskoršie ukázalo bola tragická osobnosť Clementisa. Po niekoľkých mesiacoch bola 

prepustená z pražského väzenia v Ruzyni a začal sa život bez perspektív. V Pamätiach 

však priznáva, že mladosť má veľkú schopnosť sa regenerovať. V tom čase sa 

zoznámila s mnohými príslušníkmi výtvarnej generácie 1909, napr. Želibský, 

Hoffstädter, Nevan, Bednár, Čemický, Medvecká, po čase i maliarka Ester Šimerová, 

a o rok sa zoznámila i s doktorom Karolom Vaculíkom. Zdá sa, že ani najlepší režisér 

by nevytvoril takú perspektívnu situáciu pre budúci odborný život Peterajovej. Nastal 

aj čas, keď mohla ukončiť štúdia a obhájiť dizertačnú prácu. Stále výraznejšie sa 

prehlboval jej záujem o prácu v oblasti výtvarného umenia, najmä toho súčasného. 

 Smelo môžeme konštatovať, že skutočne odborný výtvarný svet pre Peterajovú 

sa otvoril vstupom na pracovisko Slovenskej národnej galérie v roku 1953. Peterajová 

sa tým zaradila do prvej generácie jej oddaných pracovníkov, kde niekedy musel 

každý robiť to čo bolo potrebné. Prácu začala ako knihovnička a od roku 1955 už 
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aktívne sa zúčastňovala výstavnej, zbierkovej a akvizičnej činnosti. Tento dôležitý 

moment, kedy sa začal jej bezprostredný kontakt s umeleckým dielom vyvrcholil 

napokon pozíciou kurátorky súčasného umenia. Podieľala sa už na príprave 

slovenskej časti „megavýstavy“ k desiatemu výročiu oslobodenia v Prahe. 

Nadchádzajúci rok 1956 priniesol politický otras, zdrvujúcu Chruščovovu kritiku 

stalinskej éry. V tom istom roku prišli revolučné pohyby s dramatickými dôsledkami 

v Maďarsku a Poľsku.  

 Všestranná vzdelanosť a jazyková pripravenosť, tiež osobné vlastnosti otvárali 

Peterajovej podnetné kontakty s odborníkmi, teoretikmi i umelcami, niekedy 

i v zahraničí. Takou raritou doby bola výstava mexického monumentálneho 

maliarstva za prítomnosti známych maliarov Riveru a Siqueirosa. Nastala aj zásadná 

zmena v jej živote, keď po niekoľkých rokoch sa vrátil z väzenia manžel. V tom čase 

sa udialo v jej odbornom živote niečo mimoriadne významného, čo jej dávnejšie 

prekazila doba, bol to dlhší študijný pobyt v Taliansku. Doslova v posledných 

hodinách zastihla prvý krát Bienále v Benátkach. Spoznala mnoho dôležitých 

zbierkových inštitúcií, nehovoriac o pamiatkach, videla veľkú expozíciu talianskeho 

moderného umenia. To ju priviedlo neskoršie k napísaniu monografie Futurizmus. Tu 

zažila aj osobné stretnutia v ateliéri Renata Guttusa, zoznámila sa so spisovateľom 

Albertom Moraviom a mnohými ďalšími. Taliansko prešla od severu k juhu a späť. 

Odniesla si systematicky spísané poznámky, ale i priame inšpirácie pre mnohé články 

a materiál pre monografiu Donatella. Tento pobyt bol spúšťačom ďalších krokov 

a cenných kontaktov, čo pre začínajúcu kurátorku galérie malo nesmierny význam. 

Netušila že o desať rokov bude ako vicekurátorka slovenskej expozície na Biennale 

v Benátkach s odvážnou slovenskou koncepciou doktora Vaculíka, úspešnou nakoľko 

prišla i cena pre maliara Milana Laluhu.  

 Čo považovala profesorka za svoj vklad do slovenskej kunsthistórie. 

Predovšetkým diferencovanie slovenského moderného umenia. Spracovala 

a pripravila veľké výstavy Generácia 1909. Za svoj vklad považovala aj umelecký 

návrat emigrantov z tejto generácie Andreja Nemeša a Jakuba Bauernfreunda, ale tiež 

objavenie a získanie do zbierok zbierok SNG raného diela Ester M. Šimerovej. 

V svojom vrcholnom pracovnom galerijnom období pripravila množstvo ďalších 

individuálnych výstav spomínanej generácie, ale i umelecov starších a mladších 

ročníkov. Podieľala sa na veľkých výstavách zahraničného umenia za SNG, akou bola 

významná výstava anglického sochára H. Moora. K jej najzaujímavejším obdobiam 

odborného života patrí situácia príprav 33. bienále v Benátkach. Ešte významnejšia 

bola slovenská expozícia na 35. bienále v roku 1970, kde Peterajová ako kurátorka 

úspešne promovala vtedy mladého sochára Jozefa Jankoviča. Táto vec sa udiala už 

v čase normalizácie a napriek úspechu vo svete mala dramatickú dohru a dôsledky 

doma, tak pre autora, ako i pre kurátorku.  

Z Európy vyletela Peterajová v roku 1967 na bienále v Sao Paule, kde bola 

podstatnejšia časť expozície venovaná sochárstvu (Rudavský, Trizuljak...). Jej 

neskoršie zaoceánske cesty viedli do USA s výstavou jedného z jej ťažiskových 

umelcov, ktorým sa venovala, Albínom Brunovským. Jemu pripravila aj rozsiahlu 

monografiu, ktorá vyšla v Tatrane v roku 1985 a o päť rokov v rozšírenej verzii 

v anglickom a nemeckom jazyku. Popri spomínaných publikáciách treba aspoň 
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spomenúť monografie Cypriána Majerníka, Vincenta Hložníka, Ľudovíta Fullu, 

Viliama Chmela a mnohých ďalších, ale tiež monografiu secesie. 

 V životnom diele Ľudmily Peterajovej má mimoriadne miesto historicky 

závažná monografia druhého manžela, ktorý bol dlhodobo je blízkym 

spolupracovníkom, ale i učiteľom, doktora Karola Vaculíka, Nepýtaj sa na svoj osud... 

Kniha bola napísaná z nevyhnutnosti. Otvára mnohé problémy a snaží sa vypovedať 

pravdu o dobe i ľuďoch. Jej roky spracovávané Pamäti, šírkou, bohatstvom motívov 

a pohnútok, nemerateľným množstvom informácií patrí k mimoriadnym javom 

literatúry faktu. Je tiež niečím, čo by sme mohli charakterizovať ako komplementárne 

dielo k manželovej monografii vypovedajúce zasvätene o výtvarných problémoch 

z pohľadu teoretika a najmä kurátora galérie v priestore polstoročia.  

 Nemožno si nepovšimnúť oblasť pedagogickej činnosti profesorky na VŠVU 

v rokoch 1965 až 1990. Z toho vyplýva, že jej práca sa neraz prekrývala s prácou 

v SNG. Stala sa obľúbenou profesorkou dejín umenia 19. a 20. storočia a estetiky. 

Vďaka jej erudícii a stále prehlbovanému a oživovanému poznaniu, najmä súčasného 

výtvarného prejavu doma i vo svete, ale i vďaka nespočetným zahraničným cestám, 

návštevám závažných výstav, či kurátorskou prípravou a inštaláciami slovenského 

umenia v zahraničí prinášala poslucháčom potrebné podnety, svieži pohľad 

a prirodzene otvárala diskusie, tiež upozorňovala na dôležité pozície odbornej 

literatúry. V histórii VŠVU zohrala významnú úlohu nielen vďaka svojej odbornosti, 

ale bola známa svojim skvelým mediátorstvom v rokoch normalizácie. Tu je aj 

odpoveď prečo vo výnimočne vypätých dňoch nežnej revolúcie 1989 sa ocitla na 

študentskom zozname ako kandidátka na miesto rektorky. Hoci ho neprijala, pozitívne 

a racionálne, odborne dopomohla k zmenám aké sa na VŠVU udiali v budovaní novej 

kapitoly VŠVU. 

 Na záver sme ponechali to, čo sa stalo odborne i životným príbehom 

a odborným leitmotívom Ľudmily Peterajovej. Tým sa stalo skutočne celoživotné 

dielo maliarky, neraz nazývanej prvou dámou slovenského maliarstva Ester M. 

Šimerovej. Dátumom narodenia bola síce príslušníčkou silnej maliarskej generácie 

1909, ale po svojom návrate z maliarskych štúdií v Paríži sa jej nebolo ľahké zblížiť 

s rozbehnutou činnosťou generačných kolegov. Jej štúdium na parížskej akadémii, 

ktoré väčšinou zažila v ateliéri všestrannej ruskej umelkyne Alexandry Exterovej ju 

v mnohom determinovalo. Parížske prostredie ešte stále silne nabobtnané kubizmom, 

ale tiež vplyv Exterovou sprostredkovaného ruského konštruktivizmu a nepochybne 

francúzskou maliarskou kultúrou, súznelo s jej výrazne intelektuálnym celoživoným 

nastavením. Dielo, jeho premeny a celkom iná poetika Šimerovej, veľmi pozorne 

a s pocitom zodpovednosti roky sledovala značne mladšia Peterajová. Zoznámili sa 

v Bratislave už po návrate Šimerovej z Plzne a Prahy, kde zažila tragédiu, keď nacisti 

popravili jej manžela v Berlíne. Medzi maliarkou a teoretičkou sa vytvorilo hlboké 

priateľstvo, plodom ktorého boli mnohé texty a výstavy. Peterajová spracovala 

obšírny a komplexný text do publikácie k výstave celoživotného diela Šimerovej, 

ktorá sa uskutočnila v SNG v roku 1994. Dlhšie pripravovala reprezentačnú 

monografickú publikáciu ukončeného životného diela tejto výnimočnej maliarky 

a intelektuálky, ktoré bolo vydané v roku 2014. Bolo to v čase, keď profesorku 

Ľudmilu Peterajovú už opúšťali fyzické sily, zažila však prezentáciu tejto jej dôležitej 

publikácie. Dovoľte, aby sme ukončili poslednými slovami monografie. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 5 

 

181 

 „Čo ostáva, ako nezaplatený dlh, je skutočnosť, že svet dosiaľ v plnej miere 

neakceptoval naplnenie druhej strany mince „filiácie avantgárd“ ozajstnou hlbokou 

analýzou prínosu slovenského moderného umenia k európskym snaženiam. Nie na 

poslednom mieste by tu bola Ester M. Šimerová.“ (PETERAJOVÁ, Ľ. 2014) 
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