STUDIA SCIENTIFICA
FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RU Ž O MBEROK

/4/ 2021

ISSN 1336-2232
9 771336 223005

09

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE

/4/ 2021

ročník XX.

/4/ 2021
ročník XX.

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

STUDIA SCIENTIFICA
FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK

Ružomberok 2021

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK
Vedecký recenzovaný časopis
Číslo 4, september 2021, ročník 20.
Vychádza 5-krát do roka.
Šéfredaktor:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
Medzinárodná redakčná rada:
prof. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. – J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (Czech Republic)
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
doc. PhDr. Ladislav Horňák, PhD. – The University of Prešov (Slovakia)
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. – Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
prof. PhDr. Vladimír Klein, PhD. – The University of Prešov (Slovakia)
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
dr hab. Piotr Mazur – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in Chełmie (Poland)
prof. Pradeep Kumar Misra, PhD. – Chaudhary Charan Singh University (India)
prof. Bart McGettrick – Liverpool Hope University (United Kingdom)
prof. dr hab. Marian Nowak – Catholic University of Lublin (Poland)
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. – Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
prof. PhDr. Mária Pisoňová, PhD. – Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. – Comenius University in Bratislava (Slovakia)
prof. dr. Gabriella Pusztai – University of Debrecen (Hungary)
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – University of Pardubice (Czech Republic)
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. – University of Pardubice (Czech Republic)
prof. Juan Carlos Torre Puente – Universidad Pontificia Comillas Madrid (Spain)
prof. PaedDr. Milan Valenta, PhD. – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. – DTI University in Dubnica nad Váhom (Slovakia)
Za jazykovú a štylistickú úroveň príspevkov zodpovedajú ich autori.
Výkonný redaktor: PaedDr. Ján Gera, PhD.
Obálka: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
EV 4416/11
Časopis je indexovaný v databáze ERIH PLUS
(European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).
Katolícka univerzita v Ružomberku
© VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 37-801-279
ISSN 1336-2232

Obsah
Predhovor
Pavol Rusko ................................................................................................. 7
Street art mestské pletenie
Patricia Biarincová ....................................................................................... 9
Témy a úlohy predmetu Plastické výtvarné disciplíny 3
Rastislav Biarinec ...................................................................................... 20
Inšpirácia Oravou v tvorbe Miloša Alexandra Bazovského,
podnety pre edukáciu
Michal Čajka .............................................................................................. 30
Historický kontext náboženských spevov černochov
David di Fiore ............................................................................................ 37
Ľudové rozprávky v intenciách ranej terapie
Zuzana Chanasová ..................................................................................... 42
Wagnerovský Heldentenor z Čech
Martin Kajzar ............................................................................................. 50
Role hudby ve výuce cizích jazyků
Iva Košek Bartošová, Yveta Pohnětalová .................................................. 59
Sprítomnenie akčného umenia v priestore akcie
Barbora Kováčová...................................................................................... 72
Využitie kresby pri ťažkostiach v písaní
Blanka Kožík Lehotayová .......................................................................... 78
Vizuálne a akustické štruktúry výstavného projektu Podlaha
Martin Kratochvil ....................................................................................... 84
Vnímání hudby ve vztahu ke studiu a výuce cizích jazyků
Ludmila Kroupová, Miloslava Dvořáková................................................. 91
Výtvarné umění a tvorba skladatele Jiřího Temla
Gabriela Kubátová ..................................................................................... 98
Vkusové preferencie v oblasti hudby u študentov učiteľstva
na Univerzite Mateja Bela a ich determinanty
Pavel Martinka, Michal Brodniansky ...................................................... 108
Inštruktívna tvorba Pavla Kršku a jej využitie v umeleckom
vzdelávaní v základných umeleckých školách
Miriam Matejová...................................................................................... 115

Význam tvorivého prístupu pri cvičení u vybraných husľových
pedagógov 20. storočia v kontexte vývoja komplexnej hudobnej
osobnosti interpreta
Ivan Palovič.............................................................................................. 123
Vzácne jubileum PaedDr. Mgr. art. Stefky Palovičovej, PhD.
Jordana Palovičová................................................................................... 128
Folklor ve sborové tvorbě Antonína Tučapského
Stanislav Pecháček ................................................................................... 138
Didaktika výtvarnej edukácie v elektronickom prostredí
Renáta Pondelíková, Lenka Lipárová ...................................................... 149
Podnety a limity dištančného vyučovania spevu v základných
umeleckých školách
Martina Procházková ............................................................................... 158
Prírodné materiály vo výtvarnej výchove
Pavol Rusko ............................................................................................. 169
Diverzita vnímania zdravia, choroby a epidémie v živote
vo výtvarnej expresii detí
Daniela Valachová ................................................................................... 175
Hudobné rétorické figúry vo vybraných duchovných dielach
Ľuboša Bernátha
Zuzana Zahradníková ............................................................................... 182
Jo Estill – priekopníčka v oblasti výskumu fyziológie fonačného
ústrojenstva a školenia hlasu
Miriam Žiarna .......................................................................................... 191

Contents
Preface
Pavol Rusko ................................................................................................. 8
Street Art Urban Knitting
Patricia Biarincová ....................................................................................... 9
Topics and Tasks of the Subject Plastic Art Disciplines 3
Rastislav Biarinec ...................................................................................... 20
The Inspiration of the Orava Region in the Work
of Miloš Alexander Bazovský, Suggestions for Education
Michal Čajka .............................................................................................. 30
Historical Context of the Sacred Slave Song
David di Fiore ............................................................................................ 37
Folk Tales Within the Early Therapy
Zuzana Chanasová ..................................................................................... 42
Wagner's Heldentenor from Bohemia
Martin Kajzar ............................................................................................. 50
Music Role in Learning of Foreign Languages
Iva Košek Bartošová, Yveta Pohnětalová .................................................. 59
Presence of Action Art in the Space of Action
Barbora Kováčová...................................................................................... 72
Use of Drawings in Trouble with Writing
Blanka Kožík Lehotayová .......................................................................... 78
Visual and Acoustic Structures of the Exhibiton Project
Named the Floor
Martin Kratochvil ....................................................................................... 84
Perception of Music in Relation of the Study and Teaching
of Foreign Languages
Ludmila Kroupová, Miloslava Dvořáková................................................. 91
Visual Art in the Work of Czech Composer Jiří Teml
Gabriela Kubátová ..................................................................................... 98
Musical Taste Preferences by Students of Teaching of Matej Bel
University and their Determinants
Pavel Martinka, Michal Brodniansky ...................................................... 108

Instructive Creation of Pavol Krška and Its Use
in Artistic Education in Primary Art Schools
Miriam Matejová...................................................................................... 115
Importance of a Creative Approach to Practising of Selected
20th Century Violin Teachers in the Context of a Complex
Performer´s Personality Development
Ivan Palovič.............................................................................................. 123
A Precious Jubilee of PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová, PhD.
Jordana Palovičová................................................................................... 128
Folklore in Choral Output of Antonín Tučapský
Stanislav Pecháček ................................................................................... 138
Didactics of Art Education in the Electronic Environment
Renáta Pondelíková, Lenka Lipárová ...................................................... 149
Incentives and Limits of Distance Teaching of Singing
in Elementary Artistic Schools
Martina Procházková ............................................................................... 158
Natural Materials in Art Education
Pavol Rusko ............................................................................................. 169
Diversity of Perception of Health, Disease and Epidemics
in Human Life in Children's Artistic Expression
Daniela Valachová ................................................................................... 175
Musical Rhetorical Figures in Selected Spiritual Works
by Ľuboš Bernáth
Zuzana Zahradníková ............................................................................... 182
Jo Estill ‒ Pioneer in the World of Voice Research
and Voice Training
Miriam Žiarna .......................................................................................... 191

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 4

Predhovor
Milí kolegovia, milí čitatelia našich príspevkov.
Minulý rok bol veľmi zvláštny. Každý z nás sa musel konfrontovať
z dôsledkami pandémie nielen vo svojom známom prostredí rodiny, školy, ale
aj v spoločenskom a medzinárodnom kontexte. Museli sme si zvyknúť,
a pomerne rýchlo, na nové spôsoby komunikácie medzi študentom a pedagógom,
ale aj medzi nami navzájom. Anglické slovné spojenie „on line“ sa nám dostávalo
do uší častejšie ako sme si želali. Iné medzinárodné slovo „izolácia“ sa nás
dennodenne dotýkalo. Áno, samota poznačila naše spoločenské kontakty
a prinútila nás prehodnotiť naše stereotypy a názory na priority života.
Takto netradične a obšírne som začal písať úvod k vedeckým
štúdiám uverejneným v tomto čísle „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
Universitas Catholica Ružomberok“, ktoré sme tematicky venovali otázkam
didaktiky hudobnej a výtvarnej výchovy hlavne preto, lebo chcem úprimne
poďakovať všetkým kolegom za neustále bádanie v spomínanej problematike.
Obsah príspevkov dokumentuje, že hoci sme sa so študentmi
nestretávali prezenčne, neorganizovali sa koncerty a na výstavy chodil iba
nízky počet návštevníkov, náš vnútorný a odborný život sa nezastavil.
Naďalej a možno aj dôslednejšie, sme riešili naše umelecké a pedagogické
postupy s cieľom posunúť osobné skúsenosti, výsledky a objavy ďalej
k študentom a odbornej verejnosti.
Milí kolegovia, verím, že aj v budúcnosti Vaša aktivita v objavovaní
nových ciest edukácie neustane. Snáď sa nám podarí priniesť do odbornej
diskusie nové témy súvisiace s našou skúsenosťou z izolácie a dištančných
spôsobov vyučovania, alebo len ešte hlbšie zaorať v sebe.
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
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Preface
Dear colleagues, dear readers of our contributions.
Last year was very special. Each of us had to confront the consequences
of a pandemic not only in our family and school environment, but also in
a social and international context. We had to get used to, and relatively
quickly, new ways of communication between the student and the teacher, but
also between us. The English word "online" came to our ears more often than
we wanted. Another international word, "isolation", touched us every day.
Yes, loneliness marked our social contacts and forced us to reconsider our
stereotypes and views on life priorities.
Thus, untraditionally, and extensively, I began to write an introduction
to the scientific studies published in this issue of "Studia Scientifica Facultatis
Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok", which we thematically
devoted to issues of didactics of music and art education, mainly because
I want to sincerely thank all colleagues for constant research.
The content of the papers documents that although we did not meet
with the students in person, no concerts were organized and only a small
number of visitors went to the exhibitions, our internal and professional life
did not stop. Continued and perhaps more consistently, we have addressed our
artistic and pedagogical practices to move personal experiences, results and
discoveries further to students and the professional public.
Dear colleagues, I believe that your activity in discovering new ways
of education will not stop in the future. Perhaps we will be able to bring new
topics related to our experience of isolation and distance learning to the
professional discussion, or just to delve even deeper into ourselves.
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
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Street art mestské pletenie
Street Art Urban Knitting
Patricia Biarincová
Abstract
The starting point for the paper is practical experience with the
implementation of folk art and culture in art education, as well as specific
options and methodological procedures for the visual materialization of
the idea of transferring folk art to public places in the style of street art.
The paper was created as part of solving the tasks of the project KEGA
002KU-4/2019 Embodied experience with the use of art action.
In 2016, the Folk art project gradually began to emerge. For four
years now, reactions to urban urbanization in the style of street art have
been emerging in various variations with the use of urban space. The
project is implemented as part of art exercises with students of the
Department of Art Education in Ružomberok.

Keywords: Folk culture. Art education. Folk art. Street art. Urban knitting.
Úvod
Príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky Vyšívaný folk art
na ulici a Folk art na ulici kde sme priblížili metodiku zviditeľňovania
ľudového umenia na verejných miestach v štýle steet art. Príspevok vznikol
ako súčasť riešenia úloh v súvislosti → akčné umenie vo vzťahu k aktérovi
z praktických skúseností a ďalej → praktické návrhy daných aktivít v rámci
riešenia projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art
action. Hlavným cieľom projektu je zostaviť, realizovať a prezentovať situačno-art-akčné modely so zužitkovaním art action v rámci umeleckej činnosti
vykonávanej človekom, počas jeho biodromálnej cesty, v zmysle od predškolského veku, cez školský vek k obdobiu adolescencie, dospelosti až po
sénium. Súčasťou projektu je aplikovaný výskum v rozličných prostrediach/situáciách. Orientácia projektu smeruje od konštrukcie k realizácii
systémom verejnej umelecko-vizuálnej prezentácie možností a hraníc art
action v kontexte realizovaných situačno-art-akčných modelov v jednotlivých
vývinových obdobiach človeka. Jednou z vytýčených/naplánovaných úloh je
navrhnúť a skonštruovať situačno-art-akčné modely pre jednotlivé obdobia
vývinu človeka ako súčasť podpory človeka. Tieto modely zobraziť cez art
a prežité hmatateľné skúsenosti/zážitky s umením. Tiež vypracovanie a zdokumentovanie procesu akčnej tvorby, tvorba návrhov a odporúčaní pre ďalšie
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využitie v kontexte individuálnej tvorby, výstupy – komparácia návrhových
a realizovaných modelov v kontexte praxeologického aspektu aplikovania
a uplatnenia v praxi. Na základe týchto dvoch vyňatých úloh sme sa pokúsili
o istý situačno-art-akčný model, ktorý sme aplikovali odrážajúc sa od ich
ideového základu projektu v spojení nami vytypovaných druhov art.
Pri tvorbe prezentovaného akčného modelu sme sa zamerali na Folk
art a Street art. Pri východiskách z folk artu sme sa orientovali na pletenie,
techniky pletenia a pletiarstvo. Techniku pletenia, ktorá sa objavuje aj
v ľudovom umení sme prepojili so stratégiou street artu konkrétne s mestským
pletením/street art urban knitting. Takýmto prepojením sme vytvorili situačno-art-akčný model, ktorý sme otestovali v pedagogickej praxi. Vytvorili sme
praktický návrh aktivít, ktoré vychádzajú aj z art action.
Podnety z folk art & urban knitting (mestské pletenie) – východiská
pre praktické aktivity
Pri tvorbe situačno-art-akčného modelu sme sa zamerali na tematickú
oblasť, ktorá je v rôznych vekových kategóriách, skupinách detí, mládeže,
dospelých a seniorov rôzne obľúbená. Sme toho názoru, že ľudové umenie,
respektíve tradičná ľudová kultúra u mladej populácie nepatrí medzi vyhľadávané
druhy umenia. Street art sa v našej koncepcii situačno-art-akčných modelov
ukazuje ako možný spôsob výtvarného vzdelávania, istej formy osvety,
prostredníctvom ktorého je možné prijateľnou, nenásilnou formou ponúknuť
možnosť ako nadobudnúť informácie o ľudovom umení a tradičných ľudových
technikách, ako sa zoznámiť s ľudovým umením 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 detí, mládeže a dospelej populácie. Urban
knitting je akčná forma výtvarného vyjadrenia, je aplikovateľná v rozličných
prostrediach/situáciách a je aj aplikovateľná v rôznych vekových kategóriách.
V nasledujúcom texte charakterizujeme východiská situačno-art-akčného
modelu, techniku pletenia v kontexte s ľudovým umením, charakterizujeme
urban knitting (mestské pletenie) a popíšeme realizáciu modelu až po výsledné
artefakty umiestnené v mestskom priestore.
Pletenie
Niektorí historici tvrdia, že techniky pletenie sú staršie ako techniky
tkania. Pletenie je spôsob spájania vláken, nití, prútov a iných prvkov krížením
alebo krútením, tvorbou očiek a slučiek. Vedci sa domnievajú, že na území
Slovenska už v staršej dobe kamennej používali postupy pletenia a spletania
lyka, stebiel tráv alebo pásov kože. Pletením sa zhotovovali predmety dennej
potreby ako koše, sitá, nádoby, drotárske výrobky, tiež sa používalo aj
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v staviteľstve na ploty, štíty budov či pletené steny. Veľmi často sa pletenie
využívalo pri tvorbe účesov, zhotovovaní odevov (rôzne pásy, čepce a i.)
obuvi a iných druhov textilu a textílii napríklad pri zhotovení čipky1.
Predchodcom pletenia, ako ho poznáme v súčasnosti s použitím ihlíc,
bolo pletenie na ráme s kruhovým alebo obdĺžnikovým otvorom s kolíčkami
alebo klinčekmi po obvode. Najstaršie nálezy takto zhotovených pletenín, na
ráme, pochádzajú z oblasti Arábie zo 4. storočia pred n. l. a zo začiatku
3. storočia n. l. z povodia rieky Eufrat. Túto techniku pletenia na ráme
s otvorom používali aj kočovní pastieri žijúci v egyptskej púšti. Nálezy
fragmentov pletenia sa objavujú aj u kresťanskej koptskej cirkvi. Koptskí
kresťania šírili túto techniku, ktorú sa naučili od kočovných pastierov
z Egypta ďalej do ďalších krajín.
Pletenie na dvoch ihliciach má pôvod v arabskej kultúre a asi
v 5. storočí sa dostalo do Talianska a do Európy. Najstarším vyobrazením
pletenia na štyroch ihliciach je maľba z konca 14. storočia z kostola
v nemeckom meste Buxtehude, na ktorej Panna Mária pletie košieľku pre
Jezuliatko (obr. č. 1). Tento spôsob pletenia ihlicami má pôvod v kultúre
Maurov a do Európy sa šíril zo Španielska.

Obr. č. 1: Panna Mária pletúca košieľku pre Jezuliatko.
Maľba z kostola v meste Buxtehude (Nemecko), 14. storočie 2.

Pletenie ihlicami sa v Európe rozšírilo najmä v 15. storočí.
Hlavným sortimentom pletiarskych cechov a gíld boli čipkové pletené
pančuchy. Pôvod pletenia dvoma ihlicami nachádzame na Blízkom východe.
Pri pletení dvoma ihlicami sa striedajú v riadku očká z priadze rozličných
1
2

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pletiarstvo/
Latour, A.: Der Strickstrumpf. In: Der Strumpf, CIBA-Rundschau 115, 1954, s. 4225 – 4229.

11

Biarincová, P.:
Street art mestské pletenie

farieb. Už z 11. storočia sú známe zo Španielska pletené farebne vzorované
oltárne rukavice.
Pletenie ihlicami (pletenie, pletenie na ihliciach, štrikovanie) ako
ručná textilná technika a ňou zhotovované textílie boli súčasťou textilnej
kultúry obyvateľov miest a dedín na území Slovenska. Táto technika tvorila
súčasť domáceho spôsobu výroby textílií, textilných produktov predovšetkým
pre vlastnú potrebu.
Na Slovensku bolo pletenie na ihliciach známe v dvoch podobách.
Staršou formou pletenia sa zaoberali muži, ktorí zhotovovali touto technikou
kapce a pančuchy. Pletenie týchto druhov textilu (kapce, pančuchy) na našom
území je pravdepodobne spojené s valaskou kolonizáciou nášho územia,
prostredníctvom ktorej sa sem dostali z Balkánu pastieri oviec, ovládajúci aj
postupy spracovania vlny. Nemožno vylúčiť ani vplyv tradícií remeselnej
výroby pančuchárskych cechov, v ktorých pôsobili muži.
Od konca 19. storočia sa pletením na ihliciach zaoberali aj ženy na
dedinách. Veľký vplyv na rozšírenie a etablovanie pletenia v našich podmienkach
malo školské vyučovanie. Do polovice 20. storočia sa pletenie ihlicami
vyučovalo v školách pre ženské povolania i v školách pri kláštoroch ženských
mníšskych rádov. Do dedín sa pletenie ihlicami dostávalo aj cez osoby
prichádzajúce z miest (napr. slúžok, učiteliek, manželiek štátnych zamestnancov,
podnikateľov). Technika pletenia sa šírila pomerne rýchlo aj preto, lebo bola
jednoduchšia než napr. pletenie na krosienkach, paličkovanie, sieťovanie
a bolo možné vykonávať ju aj popri iných činnostiach, napr. pri pasení
dobytka či dokonca pri chôdzi. V 20. storočí prispeli k šíreniu znalostí tejto
techniky aj rôzne tlačené návody a vzorkovnice v ženských časopisoch3.
Techniky pletenia sa používali v tradičnej kultúre pri tvorbe
textilných predmetov a predmetov z prútia, šúpolia, lubov ešte aj v 2. polovici
20. storočia4.
Pletiarstvo
Pletiarstvo bolo doplnkovou výrobnou činnosťou, ktorá sa zaoberala
zhotovovaním odevných častí pletením. V tradičnej ľudovej kultúre sa takto
zhotovovali vlnené papuče, kapce, šály, šatky, rukavice na ihliciach a zápästky
na forme, ihliciach alebo háčkovaním, čepce a pásy sa zhotovovali na
krosienkach. Významnejší zárobok prinášalo najmä pletenie papúč (papučiarstvo)
v regiónoch, kde boli ešte v prvej polovici 20. storočia takmer výlučne obuvou
mužov a žien v zime i v lete, ako napríklad v okolí Trenčína, Púchova5.
3

http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-adomacke-vyroby/pletenie-ihlicami/
4 https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pletiarstvo/
5 https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pletiarstvo/
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Liptov bol ďalšou oblasťou pletenia kapcov ihlicami. V obci Liptovské
Revúce boli kapce pletené buď len z hnedej vlny, alebo mali na sáre
vypletanú čierno-bielu geometrickú výzdobu. Kapce boli v dolnej časti obšité
súknom. V obci Východná plietli z ovčej vlny jednofarebné alebo prúžkované
pančuchy. Ak ich podrážku podšili súknom, boli z nich kapce. Vo Važci
plietli ihlicami okrem pančúch aj zápästky. Tie však začali v oblasti horného
Liptova pliesť najskôr v obci Hybe6.

Obr. č. 2: Plot vypletený konármi medzi zvislými kolmi. Gabčíkovo (okr. Dunajská
Streda), 1. polovica 20. storočia. SNM – Etnografické múzeum v Martine. (Foto
V. Mencl).
Obr. č. 3: Ženské pančuchy. Omšenie (okr. Trenčín).Archív textov Ústavu etnológie
SAV v Bratislave (foto E. Marková, asi 1958).
Obr. č. 4: Žena v čepci pletenom ihlicami. Zliechov, miestna časť Košecké Rovné
(okr. Ilava). Fotoarchív Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave (foto E. Marková,
1954).

Textilné pouličné umenie urban knitting
Ak chceme hovoriť o street arte, nemôžeme vynechať jeho prirodzené
prostredie, ktorým je mesto. Mesto a život v ňom je pre streetartových
umelcov zdrojom námetov a inšpirácie ale tiež miestom, ktoré ich ovplyvňuje,
prípadne obmedzuje. Street art je teda (vedome alebo nie) veľmi úzko spätý
s kultúrou i komerčnými dizajnom, architektúrou a to aj napriek tomu, že sa
pravé voči nim často vymedzuje.

6

http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-adomacke-vyroby/pletenie-ihlicami/
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Street art zahŕňa širokú škálu techník a médií. Každý tvorca využíva
práve tie, ktoré mu najlepšie vyhovujú. Napriek tomu sú určité techniky
používané najčastejšie, a objavujú sa po celom svete. Medzi najčastejšie
používané techniky sú zaradené: stickers, stencils, posters, "tradičná" maľba,
mozaiky a inštalácie7.
V súčasnosti evidujeme rôzne formy street artu, niektoré formy street
artu medzi ktoré zaraďujeme aj graffity môžu niesť expresívny odkaz alebo
dekoratívny odkaz, reklamný, či spoločensko-politický, ktorý vytvára
a zanecháva umelec pre širokú verejnosť. Mestské pletenie (urban knitting)
bolo spočiatku takmer výlučne o rekultivácii a personalizácii sterilných alebo
chladných verejných miest. Guerrille knitting, mestské pletenie alebo pletené
grafity je forma graffiti, ktorá sa zameriava na pletacie alebo háčkovacie
priadze a vlákna. Klasické graffiti 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. V súčasnosti je tento jemný spôsob
graffiti vo svete veľmi rozšírený. Množstvo nadšencov/umelcov vytvára
pletené a háčkované inštalácie v mestách na verejných priestranstvách. Z tejto
formy graffiti sa vyvinul Urban X Stitch graffiti, ktorý pracuje s krížikovým
stehom na veľkých sieťových plochách v mestách.
Folk art & urban knitting
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.
Na základe predchádzajúcich skúseností s projektom Tradícia a identita
a prepojenia folk art & urban knitting sme sa pokúsili o istý situačno-art-akčný model, ktorý sme aplikovali v praxi odrážajúc sa od ideového základu
projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action
v spojení nami vytypovaných druhov art. Situačno-art-akčný model bol
realizovaný študentkami Katedry výtvarnej výchovy.

7

Siegl, Norbert. Definition des Begriffs StreetArt, Graffiti Europa, [online]. [cit. 09.011.2020].
Dostupné z: http://www.graffitieuropa.org/streetart.htm
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Edukačná téma, na ktorú študenti realizovali cvičenia:
Street art mestské pletenie
Cvičenie/Situačno-art-akčný model: Tvorba pletených objektov
inšpirovaných textilnými ľudovými artefaktmi/výšivka/pletenina a umeleckou
stratégiou street artom → urban knitting (technikou pletenia). V závere
dokumentácia z procesu akcie inštalovania kompozícií v meste na verejnom
priestranstve.
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 pleteninami
a výšivkami z jednotlivých regiónov a oblastí Slovenska. Výber pletenín
a 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: akcia → tvorba kompozícií na verejných
plochách.
Proces realizácie: kombináciou hmotných a nehmotných inšpiračných
zdrojov:
 študenti postupne analyzovali a „prehodnotili” vybrané textilné
artefakty, výšivky, pleteniny,
 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, ktorú realizovali technikou pletenia.
Výsledkom procesu: tvorba pletenej kompozície, akcia, inštalovanie
pletenín študentkami Katedry výtvarnej výchovy na verejnom priestranstve
obr. 5 – 11. Použitý materiál: vzorkovníky, rôzne druhy pletacích materiálov,
vlna, stužky, chemlón, bavlnky.
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Obr. č. 5 – 6: inštalovanie urban knitting, práce študentiek KVV v meste Ružomberok
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Obr. č. 7 – 11: inštalovanie urban knitting, študentky KVV v meste Ružomberok

Záver
V rámci projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím
art action boli stanovene konkrétne úlohy ako tvorba a realizácia výstupných
aktivít pre praxeologické uplatnenie, skvalitnenie odbornej prípravy budúcich
pedagógov, navrhnutie a zostavenie situačno-art-akčných modelov pre
jednotlivé obdobia vývinu človeka. V našom príspevku sme sa zamerali na
nasledovné vývinové obdobia: starší školský vek, adolescenti a dospelý
jedinci. Navrhli sme model vyučovacej hodiny/tvorivej aktivity, kde sme
zdokumentovali proces akčnej tvorby, popísali postup pri tvorbe výstupných
aktivít zo zameraním do praxe. Prostredníctvom modelovej hodiny sme sa
pokúsili na pôde vzdelávacej inštitúcie (KU Ružomberok) hľadať a zároveň
otestovať jednu z možnosti ako pracovať s art action. Tiež sme sa zamerali na
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možnosti ako skvalitniť odbornú prípravu študentov pedagogických škôl
v kontexte úloh z projektu.
Street art môžeme zaradiť k formám akčného umenia, ktoré
komunikuje s verejnosťou na ulici osobitým spôsobom. Často provokuje ľudí
k reakciám rôzneho druhu. Jednou z variant street artu je aj urban knitting
pletenie v meste v mestskom prostredí. Pletenie v meste – urban knitting sa
zameriava prioritne na rekultiváciu a personalizáciu sterilných alebo
chladných verejných miest. My sme sa pokúsili v rámci pletenia v meste
v spojitosti s ľudovou kultúrou poukázať na možnosti ako využiť databázy
vzorov materiálnych a nemateriálnych produktov ľudskej činnosti.
Prenášaním vzorov materiálnych a nemateriálnych produktov vznikajú nové
produkty, ktoré nesú v sebe odkazy histórie ale aj nové uchopenie tvorby,
respektíve transformáciu a redefinovanie pôvodnej myšlienky, či funkcie.
Dnes môžeme aktualizovať umenie prostredníctvom umeleckých
aktivít, ktoré chcú zvyšovať záujem tak o kultúru, ako aj históriu
a v neposlednom rade podnietiť a zvyšovať povedomie a záujem širokej
verejnosti o umenie, čo je jednou z úloh stanovených v projekte KEGA
002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action.
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Témy a úlohy predmetu Plastické výtvarné disciplíny 3
Topics and Tasks of the Subject Plastic Art Disciplines 3
Rastislav Biarinec
Abstract
The paper presents the tasks and results of students of the Department
of Art Education PF KU in Ružomberok on the subject Plastic Art
Discipline 3. It briefly presents 10 basic themes of fine arts of the
second half of the 20th century, to which students of art education
respond – they connect their individual creative program with individual
tasks of contemporary artistic expression language.

Keywords: Plastic disciplines. Sculpture. Themes. Program. Art.
Úvod
Cvičenia na predmete Plastické výtvarné disciplíny 3 pozostávajú
z desiatich úloh, na ktorých poslucháči riešia individuálne zadania, pokúšajú
sa o tvorivé rozvíjanie svojho vlastného výtvarného programu. Dôležitou
podmienkou je, aby si na začiatku semestra každý stanovil oblasť svojho
výskumu, vybral tému a definoval problematiku, ktorú bude následne skúmať
a posúvať v jednotlivých okruhoch výtvarných postupov, štýlov, techník...
Ku každému heslu je priradená podrobná definícia v publikácii Slovník
výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia od J. Geržovej a príslušný
okruh najvýraznejších predstaviteľov – umelcov zo sveta a zo Slovenska.
V nasledovných úlohách preto vyberám z uvedenej literatúry len základné
charakteristiky.
1. Abstraktné sochárstvo
Abstraktné sochárstvo - druh výtvarného prejavu bez priameho
vzťahu k predmetnej, opticky vnímateľnej skutočnosti.
H. Arp, H. Moore, T. Smith, C. André, D. Judd, R. Morris, S. LeWitt,
D. Flavin, M. Bill, A. Calder, J. Tinguely, Y. Agam.
R. Uher, J. Jankovič, J. Kočiš, A. Rudavský, J. Bartusz, M. Bartuszová,
R. Biarinec.
Pretože abstraktné sochárstvo predstavuje veľmi široký pojem,
študentom odporúčam nadviazať na ich predchádzajúcu sochársku tvorbu na
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predmetoch Socha 1, 2 – kedy môže opäť vybrať a použiť to najlepšie, čo
dosiahol pri modelovaní v hline na tému, Organická plastika.

Anežka Pisarčíková - téma: Chiméra, materiál: sadra, rok: 2020
Nikola Hritzová - téma: Prelomenie, materiál: sadra, rok: 2020

2. Akumulácia, Nový realizmus, Nová Figurácia
Akumulácia – trojrozmerný výtvarný objekt vytvorený hromadením
rovnakých, väčšinou priemyselne vyrobených predmetov a nájdených objektov,
z ktorých časť pochádza zo zdrojov civilizačného odpadu.
Nový realizmus – sa sústreďoval na prezentovanie umenia ako života
mesta, tovární, masmédií, nových technológií, informácií, sveta reklamy a tovaru.
Nová Figurácia – je tendenciou, ktorá sa koncom 50. r. vyvinula
v USA i v Európe ako reakcia na abstraktný expresionizmus a akčnú maľbu.
Arman, César, J. Tinguely, J. Chamberlain, D. Spoerri, Christo, A.
Giacometti, G. Segal, T. Cragg.
V. Kordoš, O. Laubert, J. Jankovič, J. Kočiš, A. Rudavský, S. Filko,
V. Popovič, A. Mlynárčik, J. Koller, D. Tóth.
V druhej úlohe je podmienkou reakcia na tému Akumulácia. Práca
s hlinou, už nie je povolená, podobne ako aj v nasledujúcich úlohách.
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Iveta Kurtulíková - téma: Ruky, materiál: sadra, rok: 2020
Sofia Miháliková - téma: Kvet, materiál: plast, rok: 2020

3. Asambláž
Asambláž – montáž heterogénnych elementov, ktorá sa situuje do
intermediálnej zóny medzi maľbou a sochou.
K. Schwitters, M, Ray, F. Picabia, M. Ernst, H. Arp, S. Dali, J.
Dubuffet, C. Oldenburg, R. Rauschenberg, Arman, W. Vostell. D. Spoerri, P.
Picasso, M. Merz, D. Smith, A. Caro, E. Paulozzi, J. Tinguely, L. Nevelsonová.
J. Jankovič, J. Kočiš, A. Rudavský, O. Laubert, A. Mlynárčik, J. Meliš.
Na predmete plastické výtvarné disciplíny je potrebné reagovať najmä
na priestorové riešenia danej úlohy. Najlepšie výsledky môžeme očakávať ak
sa finálna kompozícia, vytvorená z rôznorodých predmetov a materiálov
odleje – "asambluje" do finálneho rovnorodého materiálu, alebo zjednotí
jednotným farebným nástrekom.
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Anna Tomešová - téma: Kvet, materiál: kombinovaná technika, rok: 2020
Romana Tlstáková - téma: Veža, materiál: kombinovaná technika, rok: 2020

4. Kompresia, Paketáž, Autorské techniky, Arte povera
Kompresia - autorská technika francúzskeho sochára Cézara, ktorou
vytváral objekty - Kompresie - rôznofarebné bloky stlačených automobilových
karosérií pomocou hydraulického lisu.
Paketáž - technika ozvláštnenia bežných každodenných objektov ich
zabalením alebo zakrytím.
Autorské techniky - originálne výtvarné postupy a spôsoby práce
uplatňované v tvorba jednotlivých výtvarníkov, ktoré znamenajú individuálny
prínos do registra všeobecne známych technológií a overených techník.
Arte povera - prinieslo používanie chudobných neklasických materiálov
(skla, uhlia, handier, olechu, asfaltu), prírodných prvkov (dreva, kameňa, vody,
ohňa, trávy a pod.) a prácu s vybranými reáliami (elektrinou, gravitáciou,
neónmi).
M. Duchamp, P. Manzoni, J. Dubuffet, W. Vostel, V. Boudník, J.
Kolář, Arman, César, Christo, D. Spoeri, C. Oldenburg, J. Tinguely, H. Mack,
M. Heizer, J. Kosuth, J. Beuys, L. Fabro, J. Kounellis, M. Merz, M. Pistoletto,
G. Paolini, P. Pascali, G. Penone.
A. Mlynárčik, M. Bartuszová, P. Binder, O. Laubert, S. Filko, L.
Čarný, P. Meluzin, J. Bartusz, E. Vargová, P. Kalmus, I. Németh, L. Pagáč,
V. Oravec.
Odporúčaná je najmä téma Kompresia a Paketáž.
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Alexandra Chorvátová - téma: Letokruhy, materiál: špongia, rok: 2020
Natália Cesneková - téma: Stratené spomienky, materiál: kvety, sklo, rok: 2020

5. Ready-made, Objekt trouvé
Ready-made - je predmet každodenného života, najčastejšie priemyselný
výrobok, využitý v oblasti umenia.
M. Duchamp, Arman, J. Tinguely, D. Smith, P. Manzoni, N. J. Paik,
C. André, D. Flavin, A. Kiefer, M. Knížak, J. Beuys, W. Vostel, R. Rauschenberg,
T. Cragg, B. Woodrow, Ch. Boltanski,
J. Jankovič, A. Rudavský, S. Filko, J. Meliš, D. Tóth, M. Krén, O.
Laubert, J. Želibská, P. Meluzin, R. Ondák, I. Némethová, R. Biarinec.
V úlohe nie je možné využitie ready-made osamotene - musí sa
využiť v podobe čiastkovej súčasti diela, doplnku či výtvarného dotvorenia
umeleckého objektu.

Diana Mačáková - téma: Fontána, materiál: vodovodné trubky a ventily, rok: 2020
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6. Objekt
Objekt – neskulpturálna forma trojdimenzionálneho charakteru
privlastnená alebo vytvorená umelcom (montážou, demontážou).
M. Duchamp, K. Schwitters, M. Oppenheimová, D. Spoerri, Arman,
César, Christo, J. Kounellis, M. Merz, M. Pistoletto, G. Pennone, Ch.
Boltanski, J. Koons, H. Steinbach, A. Calder, A. Caro, J. Agam, D. Judd, R.
Morris, E. Hessová, B. Nauman, R. Smithson, J. Beuys, R. Whitereadová, J.
Koons, K. Kintera.
J. Jankovič, A. Rudavský, J. Bartusz. M. Bartuszová, S. Filko, A.
Mlynárčik, J. Želibská, J. Meliš, V. Oravec, M. Pagáč, R. Ondák, O. Laubert,
K. Pichler, L. Čarný, A. Čierny, J. Hoffstädter, P. Kovačovský, M. Gavula,
M. Moravčík, R. Biarinec, Š. Papčo, V. Frešo, M. Piaček.

Kristína Bušová - téma: Cykly rastliny, materiál: plasty, rok: 2020

7. Zvukový objekt, Svetelný objekt, Kniha ako objekt, Mobil, Multiplikát
Zvukový objekt - vzťahuje sa na trojrozmerné objekty (predmety,
plastiky, konštrukcie, mechanizmy a pod.), ktorých autentickou súčasťou je
produkcia organizovaného zvuku(šumu, tónov, hudby).
Svetelný objekt - jeho určujúcim prvkom je využitie umelého alebo
prirodzeného monochrómneho a farebného svetla ako hlavnej výrazovej
kvality umeleckého diela.
Kniha ako objekt - výtvarná technika, ktorej výsledkom sú skulptúry,
objekty a inštalácie konštruované z kníh.
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Mobil - výtvarný objekt založený na reálnom pohybe, ktorého zdrojom
môže byť špeciálny prídavný mechanizmus, alebo pohyb vyvolaný pôsobením
prírodných síl, prípadne cieleným alebo náhodným dotykom.
Multiplikát - trojrozmerný umelecký objekt rozmnožený v limitovanom
počte signovaných exemplárov, ktorý je opakom unikátu.
L. B. Castel, L. Russolo, L. Survage, T. Wilfried, A. Skrjabin, A.
Lászlo, V. Baranov-Rosiné, Z. Pěšánek, L. Moholy-Nagy, A Calder, M.
Duchamp, N, J. Paik, J. Beuys, W. Vostel, J. Tinguely, Arman, B. Nauman,
M. Knižák, Anastasi, T. Schmit, D. Higgins, La. M. Young, D. Oppenheim,
M. Nordmanová, D. Wheeler, L. Bell, D. Flavin, J. Kosuth, A. Kiefer, I.
Kabakov, H. Y. Ping, T. Rollins, N. Gabo, A. Pevsner, B. Munari, Y. Agam,
D. Spoerri, C. Oldenburg, P. O. Ultvedt, A. Schwarz.
M. Dobeš, A. Mlynárčik, M. Adamčiak, R. Cyprich, S. Filko, M.
Boďa, M. Murin, O. Laubert, V. Cígler, J. Želibská, V. Havrila, R. Sikora, M.
Mudroch, L. Čarný, V. Oravec, V. Pagáč, R. Galovský, D. Sadovská, B.
Kubinský, J. Drotár, M. Kvetán, Ľ. Purdeš.

Anna Házyová - téma: Krištály, materiál: papier, plast, rok: 2020
Miroslava Krupová - téma: Lebky - autorská kniha, materiál: komb. technika, rok: 2020

8. Apropriácia, Citát, Výtvarná interpretácia, Simulakrum
Apropriácia - je postavená na privlastňovaní už existujúcich obrazov
zo sveta médií, reklamy a umenia vrátane konkrétnych umeleckých diel.
Citát - výtvarný postup, pri ktorom je do celku novovznikajúceho diela
zakomponovaná časť diela iného autora.
Výtvarná interpretácia - stratégia zahŕňajúca širokú škálu postupov,
od alúzie, citácie, invokácie, kamufláže, komentára, persifláže, premaľby až
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po recykláciu a reinterpretáciu, ktoré sú založené na reflexii umenia umením,
interpretácii výtvarného diela iným výtvarným dielom.
Simulakrum - a simulácia je pojem spájaný s nereálnou, hmlistou a
neurčitou podobou niečoho (predmetu, obrazu, človeka).
M. Duchamp, R. Rauschenberg, J. Koons, M. Bidlo, C. Shermanová,
H. Steinbach, R. Princ, P. Hailey, P. Picasso, K, Schwiters, A. Jacquet.
R. Fila, A. Mlynárčik, S. Filko, V. Kordoš, P. Meluzin, J. Čarný, P.
Rónai, C. Blažo, M. Mudroch, M. Meško, J. Meliš, J. Želibská, M. Adamčiak,
O. Laubert, M. Kern, D. Tóth, J. Bartusz, V. Havrila, J. Hoffstädter, P. Roller,
J. Jankovič, J. Bajus, V. Hulík, V. Oravec, M. Pagáč.

Anna Tomešová - téma: Kvet - Kenneth Noland - Beginning, materiál: plastelína, rok: 2020
Neznámy autor - téma: Dielo na zjedenie - Rastislav Biarinec - Medúza, materiál: ovocie
a zelenina, rok: 2015

9. Pocta súčasnému svetovému sochárovi
T. Cragg, A. Kapoor, D. Nash, R. Deacon, P. Randall-Page, R.
Whiteread, D. Hirst, M. Quinn, T. Saraceno, Ai Weiwei, Ch. Shiota, F.
Gonzalez-Torres, M. Hatoum, G. Orozco, M. Balka, F. West, M. Cattelan, J.
Koons, P. McCarthy, R. Serra, S. LeWitt, D. Judd, C. Andre, R. Gander, S.
Lucas, E. Wurm. J. Beuys, S. LeWitt, L. Bourgeois, G. Baselitz, F. Alys, M.
Broodthaers, O. Eliasson, Y. Kusama, M. Hautom, M. Kelley, G. Matta-Clarck, M. Abramovic, F. Gonzales-Torres, Fischli & Weiss, D. Graham, A.
Gursky, F. Morellet, K. Attia, I. Genzken, T. Schütte, A.Sala, Ch. Boltanski,
C. Oldenburg, Gibert & George, D. Buren, P. McCarthy, R. Long, G. Uecker,
R. Tiravanija, P. Huyghe, J. Durham, Č. Suška, D. Černý, D. Lang, V. Fiala,
V. Preclík, K. Kintera, M. Jetelová, P. Opočenský, J. Ambruz.
Odprúčané umelecké osobnosti z ktorých si študent vyberá konkrétne
riešenia kompatibilné so zameraním jeho témy.
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10. Environment, Umenie z odpadu
Environment - jedna z ranných foriem syntetického a interaktívneho
umenia rozširujúca skúsenosť diváka o komplex priestorových zážitkov a o jeho
pramu účasť an umeleckom diele.
Umenie z odpadu - zahŕňa rôzne formy objektového umenia od nájdných
predmetov cez materiálové koláže a asambláže, až po autorské techniky ako
kompresie, akumulácie alebo obrazy-pasce vytvárané z civilizačného odpadu.
K. Schwitters, M. Duchamp, A. Kaprow, Segal, César, Arman, D.
Spoerri, A. Calder, J. Tinguely, M. Merz, J. Kounellis, M. Pistoletto, T. Cragg.
A. Mlynárčik, M. Dobeš, S. Filko, J. Želibská, J. Jankovič, M.
Adamčiak, J. Meliš, O. Laubert, J. Koller, R. Biarinec.

Anna Házyová - téma: Krištály, materiál: kameň, plast, rok: 2020
Simona Krupová - téma: Dutiny, materiál: sadra, plast, rok: 2020
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Inšpirácia Oravou v tvorbe Miloša Alexandra
Bazovského, podnety pre edukáciu
The Inspiration of the Orava Region in the Work
of Miloš Alexander Bazovský, Suggestions for Education
Michal Čajka
Abstract
The article focuses on painting research of the Orava region in the work
of one of the most important representatives of Slovak modernism –
Miloš Alexander Bazovský. The painter repeatedly returned to Orava
forming his painterly opinion in the environment of the lower Orava
villages – Zázrivá, Malatiná, Osada, Vyšný Kubín and others.

Keywords: Slovak modernism. Miloš Alexander Bazovský. Painting. Orava
region. Open-air painting.
Úvod
V rámci predmetu Prírodný ateliér 1 sa študenti 1. ročníka učiteľstva
výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
oboznamujú s teoretickými poznatkami o spôsobe zobrazovania krajinných
motívov, práci s prírodnými materiálmi alebo umeleckých aktivitách priamo
v prírode v dejinách vizuálneho umenia. V kontexte danej problematiky vnímame
časť diela Miloša Alexandra Bazovského ako veľmi vhodný príklad interpretácie
konkrétnej krajiny v médiu maľby. V našom príspevku nám nepôjde o zhodnotenie tvorby umelca z hľadiska štýlových a formálno-výtvarných aspektov,
tomu už venovali veľký priestor niektorí slovenskí renomovaní historici
umenia. Budeme si všímať najmä silný vzťah umelca a krajiny na Orave,
ktorý do veľkej miery formoval Bazovského jedinečný umelecký rukopis.
Reflexia konkrétnej krajiny vo výtvarnom umení, prípadne v diele
niektorého umelca, je pre historika umenia zaujímavou témou, ktorej štúdium
môže priniesť nielen zaujímavé výsledky, ale aj podnety pre možné využitie
v prostredí výtvarnej edukácie. Výrazná osobnosť slovenskej výtvarnej
moderny Miloš Alexander Bazovský je jedným z mnohých slovenských
výtvarných umelcov, ktorí objavili Oravu, tento región im prirástol k srdcu
a svojimi prírodnými danosťami sa ukázal ako veľmi vhodný pre riešenie
maliarskych problémov, ktorými sa aktuálne zaoberali.
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Stručný životopis
Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v turčianskych
Turanoch. Stredné školy absolvoval v Budapešti a v Dolnom Kubíne. Výtvarné
vzdelanie nadobudol na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti a na
Akadémii výtvarných umení v Prahe. Okrem toho študoval aj na súkromnej
maliarskej škole vo Viedni. Svet veľkých miest ho neoslovil, preto sa vrátil
do Turian. Tu v severoslovenskom vidieckom prostredí prežil takmer celý
svoj tvorivý život, okrem Turian žil a pracoval aj v Martine, v Čemiciach a na
ďalších miestach.
V roku 1929 sa ku Bazovskému prisťahoval Janko Alexy, s ktorým
spoločne tvorili až do roku 1932, keď sa odsťahoval do Piešťan. Toto obdobie
malo veľký význam nielen pre oboch umelcov, ale aj pre celú slovenskú
modernu. V rokoch 1929 – 1933 počas svojej spolupráce sformulovali výtvarný
program. „Slovenský výtvarník svoj umelecký výraz musí budovať na rytme
farieb a tvarov slovenských vrchov, typov a celého života. Neznamená to
zaťažiť sa národopisnými prvkami, ale z najzákladnejších foriem ľudového
života vyťažiť hodnoty rýdzo maliarske“ (Alexy, 1957, s. 57).
Na krátky čas sa dvojica rozrástla na trojicu, keď sa k nim pripojil
Zolo Palugyay. Spoločne sa túlali po severnom Slovensku. V roku 1931
vystavovali Miloš Alexander Bazovský s Jankom Alexym vo dvorane
Župného domu v Dolnom Kubíne, čo je zrejme najstaršia výstava výtvarného
umenia na Orave. Výstavu otváral Ladislav Nádaši-Jégé (Ľuptáková, 2005,
s. 9). Pre tvorbu Bazovského mala význam návšteva Paríža v roku 1929
a pobyty v Dalmácii v rokoch 1936 a 1937. V roku 1939 sa oženil s Annu
Ráztokayovou z Čemíc. Cez druhú svetovú vojnu, v rokoch 1944 – 1945,
prekonal vážne ochorenie.
Po zmene režimu v roku 1948 sa výrazne zhoršila Bazovského životná
situácia. Najmä v roku 1951, ako aj neskôr, mal existenčné problémy. Po roku
1956 pracoval len sporadicky. V roku 1962 sa presťahoval do Trenčína, kde
žil až do svojej smrti. Maliar zomrel 15. decembra 1968 v Trenčíne, kde je aj
pochovaný. Umelcova pozostalosť sa na rozdiel od iných výtvarníkov
neroztratila a stala sa základom zbierkového fondu Oblastnej galérie Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorá vznikla už v roku 1969.
Ranné kontakty s Oravou
Miloš Alexander Bazovský ako rodák a obyvateľ turčianskych Turian
nikdy nemal na Oravu ďaleko. Do Kraľovian, brány do Oravy, to mal blízko
a už v mladom veku tam často na svojich potulkách zašiel (Abelovský, 1999,
s. 25). Veľký význam pre jeho umelecký život malo štúdium na Vyššej
obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v rokoch 1913 – 1916, ktoré ukončil
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maturitou v roku 1916. Údajne práve tunajší profesor deskriptívnej geometrie
mal vzbudiť záujem Bazovského o umenie (Vaculík, 1967, s. 9).
Od svojej mladosti bol Bazovský zaujatý fenoménom krajiny,
inšpiratívnymi podnetmi, ktoré mu bola schopná dať. Čoskoro sa naučil
krajinu skúmať, objavovať a nachádzať tie správne miesta na maliarsku
interpretáciu. Do prírody chodieval už zavčasu ráno, okolo poludnia sa vracal
a potom pracoval v ateliéri (Vaculík, 1967, s. 9). Bazovský pôsobil v dobe,
keď sa v slovenskom výtvarnom umení všeobecne preferovala vidiecka téma,
ako súčasť silného prúdu apoteózy slovenského národa (Abelovský, 1999,
s. 173).

Obr. 1. Miloš Alexander Bazovský, Z Oravy, 1927, SNG Bratislava, webumenia.sk

Prvé oravské obdobie
Aj keď Bazovského vzťah k Orave bol v podstate celoživotnou
záležitosťou, keďže väčšinu času svojho života nemal do nej ďaleko, predsa
existujú niektoré etapy jeho tvorby, keď sa previazal s jej prostredím oveľa
výraznejšie. Prvé také obdobie nastalo po roku 1927 v závere 20. rokov
20. storočia, čo zodpovedá záveru maliarovho prípravného obdobia. V literatúre
sa môžeme stretnúť aj s termínom „prechodné“ oravské obdobie (Abelovský,
1999, s. 27).
V časoch hľadania a nachádzania svojho špecifického maliarskeho
výtvarného názoru, ktorý bol spojený s tvarovou a farebnou redukciou
obrazovej plochy, sa v rokoch 1927 – 1928 intenzívne zaoberal prostredím
dolnej Oravy. Na Orave oceňoval charakter krajiny, ktorý súznel s princípmi
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tvorby, ktorým sa intenzívne venoval: jednoduchosť, abstrahovanie, hľadanie
elementárnych foriem. V dolnooravskej krajine nachádzal ten správny krajinný
rytmus. Krajinu však nevnímal ako osamotený fenomén, naopak, všímal si jej
ľudí, ich osudy, chudobu, ale aj hrdosť a nezlomnosť (Vaculík, 1967, s. 23).
Medzi diela, ktoré vznikli v tých časoch patria: Z Oravy (1927), Jarný
potok (1927), Hrdoš (1927), Záskalie (1928), Jeseň pod Hrdošom (1928)
a V jeseni (1928). Bazovský krajinu a človeka heroizoval, štylizoval, formoval
na obraze s veľkým dôrazom na kompozíciu. Dôležitým prvkom bola pre
maliara redukovaná farebnosť. Na tomto mieste musíme uviesť, že okrem
Oravy mala pre formovanie Bazovského výtvarného názoru zásadný význam
aj krajina v okolí Detvy. Po príchode Janka Alexyho v roku 1929 obaja spolu
podnikali cesty na rôzne miesta, okrem iných aj na Oravu, známe boli pobyty
v Zázrivej. Odtiaľto pochádza námet na známy obraz Lazníci – Zázrivci (1932).
Svoju tvorbu v tých časoch zhodnotil samotný umelec nasledovne: „Ja
nemaľujem pekne... Ale maľujem zákonite. Obraz je mi vystihnutie pravdy.
Všetko čo tu vidíte, to je do farieb a tvarov prenesená slovenská skutočnosť.
Pot sedliackej roboty, neútešnosť neprebudených duší, jesenné nálady našich
vrchov a smútky našich osudov... Hľadám vo svojich obrazoch dušu motívu,
jeho interiér a nie povrch“ (Ábelovský – Bajcurová, 1997, s. 378).
Druhé oravské obdobie
Po druhej svetovej vojne neutíchal Bazovského záujem o vidiecke
prostredie. Zároveň sa stabilizoval jeho výtvarný názor na podobu krajiny,
ktorú zbavoval nepodstatných detailov, snažil sa podať skutočnosť takú, aká
sa mu javila. Od roku 1947 sa opäť venoval dolnooravskej krajine naplno. Bol
fascinovaný prostredím formovaným Chočom, Ostrou a Tupou skalou nad
Vyšným Kubínom a ďalšími terénnymi dominantami. Citlivo vnímal urbanizmus
malebných dedín s ich kostolmi, zvonicami a drevenými domami. Maľoval
motívy v Leštinách, Malatinej, Vyšnom Kubíne, vo Veličnej a na ďalších
miestach. Kreslil a maľoval všetko, čo ho zaujalo: ľudí, prírodu, leštinský
kostol, humná, sýpky, cesty, záhrady, brány a vozy. Bol doslova pohltený
oravskou krajinou, jej nezameniteľným rytmom.
V roku 1948 sa usadil v prázdnej zmeškalovskej kúrii v Leštinách
(tzv. Móricovej), kde si v priľahlej budove urobil ateliér. Maliar viedol aktívny
spoločenský život, rád sa stretával s miestnymi ľuďmi. Počas druhého
oravského obdobia, ktoré trvalo do roku 1949, vzniklo veľké množstvo
kresieb tušom, ceruzou a sépiou i gvašov. Výsledkom jeho prípravných štúdií
sa stali obrazy: Veličná (Motív z Veličnej) (1948), Malatiná (1949) alebo
Radostná dedina (1949). Podľa K. Vaculíka toto oravské obdobie ovplyvnili
celú ďalšiu Bazovského tvorbu. Samotný maliar považoval svoj pobyt
v Leštinách za jedny z najkrajších rokov svojho života (Vaculík, 1967, s. 74,
78). K oravským témam sa maliar vrátil aj po skončení tohto obdobia.
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Obr. 2. Miloš Alexander Bazovský, Leštiny, 1956,
Oravská galéria D. Kubín, webumenia.sk

Hornooravská epizóda
V zlých časoch, ktoré kulminovali v roku 1951, sa umelcov vzťah
k regiónu prejavil tým, že sa z existenčných dôvodov snažil nájsť si nejaký
opustený dom na Orave. Po roku 1952 sa zásadným spôsobom zmenil vzťah
Bazovského ku zobrazovaniu krajiny. Namiesto maliarskeho vyjadrenia
skutočnosti si osvojil princípy komponovanej krajiny, ktorú vyskladal
z čiastočných motívov. Pri jeho kompozíciách objektov sa venoval motívom
z dolnej Oravy: Oravská dedina (cca 1953), Oravské humná (1952 – 1953),
Drevená dedina (1953).
V rokoch 1952 – 1953 sa Bazovský prvýkrát výraznejšie venoval
hornooravskej krajine. Súviselo to s užšími kontaktmi s Ernestom Zmetákom.
V tých rokoch Zmeták spolu s Andrejom Barčíkom vytvárali mozaikový
cyklus pre farský kostol v Rabči. V roku 1952 strávil v Rabči Bazovský
niekoľko dní a intenzívne maľoval jej okolie. V jeho ťažkej finančnej situácii
mu pomohol rabčiansky farár Andrej Doránsky (Vaculík, 1967, s. 86, 88).
V tomto prostredí vzniklo niekoľko diel, napríklad Pred búrkou (1952).
Výpočet pobytov umelca na Orave uzavrieme pobytom manželov Bazovských
v Žaškove v rokoch 1954 – 1955.
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Zhodnotenie
Vzťah Miloša Alexandra Bazovského k oravskej krajine môžeme
hodnotiť ako zásadný. Krajina a jej ľudia sa stali jedným z nosných motívov
umelcovej tvorby. Jeho spôsob práce mu velil krajinu dôsledne spoznať,
citlivo ju kresbovo a pamäťovo zdokumentovať a v ateliéri tému maliarsky
spracovať. Bazovský sa snažil uchopiť podstatu krajiny, vyabstrahovať
podstatné rysy, jej pravdivú tvár. Do krajiny vedel vložiť aj lyrické obsahové
konotácie. Aj keď sa paleta v jeho živote vyvíjala a menila, charakterizovala
ju snaha po redukcii použitých farieb na niekoľko akordov či farebných
tónov. Po roku 1952 sa začal Bazovský venovať aj komponovanej krajine,
pričom skladal z jednotlivých častí novú krajinnú skutočnosť.

Obr. 3. Miloš Alexander Bazovský, Žaškov, 1956,
Galéria M. A. Bazovského Trenčín, webumenia.sk

Dielo Miloša Alexandra Bazovského má veľký potenciál pre edukáciu
výtvarnej výchovy. Je vhodné pre prezentáciu a explikáciu základného jazyka
výtvarného umenia, jeho elementárnej terminológie. Bazovského proces
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abstrahovania a štylizácie krajinných motívov vyústil do výtvarne silných diel
s čitateľným obsahom. Bazovského obrazy sú osobitnou maliarskou výpoveďou
o svete a ľuďoch. Odzrkadľujú realitu vidieckej krajiny zbavenú zbytočných
príkras a rušivých momentov. Bazovského krajiny, nielen tie z Oravy, sú
vhodným suplementom pri prednáškach na viaceré umeleckohistorické témy.
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Historický kontext náboženských spevov černochov
Historical Context of the Sacred Slave Song
David di Fiore
Abstract
The Sacred Slave Song occupies an important part of the history of
music in the United States. Also called African-American Spirituals or
Negro Spirituals they are very different than the so-called White Gospel
Spirituals and hymns.The Sacred Slave Songs played a role in the
underground railroad and in the abolition of slavery. This short
presentation will summarize some of their history.

Keywords: Sacred Slave Song. Black Gospel Music. Abolitionist. Ring
Shout. Spiritual.
My aim in writing about the sacred slave song is to introduce
information that may not be widely known in Slovakia. The historical roots of
slave songs begin in Africa with an influence from Muslim or Islamic sources
(Diouf, 2019, online). In fact Sylviane Diouf quotes several musicologists
saying: „though research and debate will doubtless continue, and be largely
influenced by the specific area where someone did fieldwork, these experts
agree that the roots of African American music are to be found in Islamic
West Africa“ (Diouf, 2019, online). While drumming is said to be a characteristic
of this imported music, this was not the case in the United States, where
stringed instruments were more often seen. The Isalmic influence was
characterized by „strong trembling sounds, melisma, wavy intonations,
elongated note, long pauses between sentences, glissandos, and a certain
nasality“ (Diouf, 2019, online). Those characteristics can be seen by the
improvisatory nature in the performance of sacred slave song style.
Historically the form has its roots in the informal gathering of African
slaves in what were called „Praise houses“ and in outdoor meetings called
brush arbor meetings, bush meetings, or camp meetings in the 18th century.
At these meetings participants would sing, chant, dance, and sometimes enter
estatic trances.
As music was central to the slaves lives in Africa, it was an
unfortunate development that the white colonists in North America considered
their worship to be idolatrous and wild and often the meetings had to be held
in secret (African American Spirituals, online).
We will now discuss the various types of songs common to this genre.
First, we will speak about the ring shout which was an African rooted worship
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practice (which many white clergy would forbid), that Africans brought with
them to the USA. Simply described the Ring Shout has its origins in Western
and Central Africa. It is a dance performed in a counterclockwise circle with
the tempo quickening as it advanced, and could include leaping as well.
The ring shout as seen when danced by slaves was religious with
Christianity added to the African elements. A more detailed description is that
the dancers moved in the counterclockwise circle providing rhythm by
clapping their hands or by a shuffle or patting of the feet. „One individual
would set the tempo by singing and his lines are answered in call and response
fashion. In some cases another individual rhythmically beat the (usually
wooden) floor with a broomstick or other piece of wood. The dances achieved
a sense of euphoria“ (Smith, 2020, online).
John Ogasapian in his book, Church Music in America, discusses the
ring shout in great detail. He quotes Thomas Wentworth Higginson describing
a typical text one might hear in the ring shout. Higginson writes: „Hold your
light Brudder Robert, Hold your light, would be sung for a half hour at a time,
perhaps each person being named in turn. It seemed the simplest primitive
type of „spiritual“ The next in popularity was almost as elementary, and like
this, named successively. Each one of the circle, Jordan River, I´m bound to
go, My Brudder Robert, I´m bound to go, My sister Lucy, I´m bound to go“
(Higginson, 2007, s. 177). Even some of the Black urban clergy, many of
them trained similarly to their white colleagues, took a very dim view of the
ring shout“ (Higginson, 2007, s. 177).
At this point I think actually seeing the ring shout performed is
a much better way to get a feeling for this genre so I am including a link to
you tube as I will do throughout this article. Describing these forms is not
nearly as good as seeing or hearing them. (Plantation Ring Shout. Georgia
Geechee Gullah Ring Shouters, 2016 - https://youtu.be/NQgrIcCtys0). A good
explanation of the ring shout can be found online (Audopedia - https://youtu.be/
JkDxaJ9B1IE).
Throughout sacred slave songs we find the call and response format.
That is a leader sings a phrase and the people respond to it. Many times the
leader will improvise additional embelishments in repeated calls.
Call and response also is seen in worship styles along with several
other traditions that were rooted in Africa. Besides in song, the call and
response influence can also be seen in preaching where the the speaker will
talk for an interval and the congregation responds continually throughout the
sermon, many times for example with an Amen! Other practices include
„getting happy“ which is getting into a trance like state and can include things
like jumping, running through the sanctuary, raising hands and arms in the air,
repeating praise phrases, being „slain in the spirit“ or fainting.
In spirituals for example, there was a practice known as „straining
preacher“ where the preacher, during song, actually strains the voice to
produce a unique tone. This concept is important because we hear it used in
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performance of sacred slave songs, blues and jazz and indeed it influenced
those later genres in the history of Black American music. Of course the same
focus on faith and its relation to the overcoming of trials and tribulations still
is present (Haymes, 2007, online).
At this point I would like to mention performance of sacred slave
songs and some of the chracteristics I mentioned earlier in this article, for
example, the influence of Isalm prevelant in Africa. I will again refer to links,
so one can listen to an actual performance.
In short, this performance of the slave song, Go Down Moses, is
a good example. In this rendition we hear the melismatic opening, the
„straining preacher“ vocal technique, (In Isalmic prayer the sound has been
described as harsh or nasal), the use of „blues notes“, that is a lowered 3rd,
5th, or 7th which contribute to the improvisatory feeling and also later became
associated with jazz, the call and response format, (often seen in Islamic
practices also and very much a part of the performance of sacred slave songs)
and the use of rhythmic elements which in this case includes the chorus
responding to the leader and clapping off the beat; rather than on the beat
(example: Lavital, Samantha: Go Down Moses - Gospel Feel feat, in:
https://youtu.be/P32Vj-R8fkY).
Seeing and hearing these videos, with camp meeting songs or jubilees,
really gives one the idea of the high energy involved in performing this music,
and some reasons why often white congregations and clergy had a difficult
time accepting these forms. In contrast, emotional spirituals known as „sorrow
songs“ are intense, slow and melancholic, with examples such as Nobody
Knows the Trouble I´ve Seen, which describes the slaves´struggles and
identification with the suffering of Christ. (An an example of that „sorrow
song“ which later transforms to more of jubilee is: Jackon Mahalia: Nobody
Knows the Trouble I´ve Seen; in: https://youtu.be/O1JLoGHOMJY). Another
musical characteristic in the performance of this music is a strong underlying
feeling of a triplet. Hence sometimes the energy does not come so much from
a fast tempo but more from the energy produced by the strong underlying
triplet.
Moving forward, it should be mentioned that the sacred slave songs
often included coded messages that were instrumental in what was called the
„underground railroad“, which eventually led to the abolition of slavery in the
1860s. The underground railroad was not really a railroad but describes
a means of escape to the north where freedom was prized. One could write an
entire paper just on code language in the sacred slave songs and on
abolitionists, but for the purposes of this survey, the name Harriet Tubman
(ca. 1820-1913) should be mentioned as she was was an abolitionist, and an
escaped slave.
A spiritual, that she used used for code language was „Go Down
Moses“. Those words were a means to identify herself to slaves who wanted
to flee to the North, and were used as a notification that she was in the area.
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Spirituals such as „Wade in the Water“ would identify escape by means of
a river where dogs could not track the scent of those escaping. Frederrick
Douglass, a 19th century former slave and abolitioist wrote about singing
spirituals during his years in bondage: „A keen observer might have detected
in our repeated singing of „O Canaan sweet Canaan, I am bound for the land
of Canaan,“ something more than a hope of reaching heaven. We meant to
reach the North and the North was our Canaan“ (Smith, 2020, online).
Certain words are in songs with directions or plans to escape slavery.
These songs can be sacred or secular (religious or not religious in nature). The
following are examples of words or phrases with double meanings: Heaven life after death meant freedom in the North Canaan, the Promised Land,
Home, Glory, to Jesus - words that signified freedom or a place where one
could be free. Drinking Gourd - the Big Dipper, a group of stars that show
which way is North. Chariot or Train - the Underground Railroad, or
a means to escape to freedom. Steal away - sneak away secretly. Wade - take
the river to avoid detection by dogs. Moses - freedom fighter, Underground
Railroad conductor, or Harriet Tubman specifically. Jordan (river) - the Ohio
River or another significant body of water that needed to be crossed to get to
freedom (Messages in the Freedom Songs of Slavery, online).
Conclusion
The native sacred slave songs certainly encompass Islamic influences
from Africa, and take various forms such as the ring shout, call and response
form, and melismatic improvisation. The vocal production can include the
„straining“ seen in sermons, but with the voice „straining“ for a particular
kind of effect. As far as performance, these songs were influential in later
styles of American music such as jazz. Rhythm and tempo are crucial, with
the underlying triplet giving the music its energy, without a fast tempo in
many cases. Maybe most important was the fact that code language contained
in the slave songs, was instrumental in many slaves gaining their freedom by
fleeing to the North through the underground railroad or as in the case of
Harriet Tubman, an alert that she was in the area to offer help to those who
wanted to escape. While entire papers could be written on any one of these
topics, it was my goal to give a broad overview of this genre, and hopefully
create an interest in further study in the areas mentioned.
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Ľudové rozprávky v intenciách ranej terapie
Folk Tales Within the Early Therapy
Zuzana Chanasová
Abstract
The aim of the article is to characterize basic features of the traditional
Slovak folk tale, as well as well-known collectors and writers, who
were inspired by folk tales to write their own original fairy tales. The
paper focuses on application proposals that shift the folk tale to the
praxeological level of contemporary early therapy. The paper is a partial
output of the project KEGA 013KU-4/2019 E-learning educational
modules on the issue of early care for a family with a child with risk
development.

Keywords: Folk tale. Praxeological level. Early care.
Úvod
Rozprávanie príbehu sa nerealizuje v obyčajnom táraní, ani v jednoduchom rozprávaní. Rozprávanie sprostredkováva hlas prameniaci z osobnej
skúsenosti rozprávajúceho, ktorý ako protagonista vzťahového procesu
samotným svojím bytím vstupuje do rozprávania. V našom príspevku sa
budeme zaoberať ľudovými rozprávkami, ktoré veľmi výrazne prežili vďaka
osobnému nasadeniu ľudových rozprávačov, ktorí si rozprávky opradené
čarovným tajomstvom prenášali z generácie na generáciu.
V príspevku predstavíme základné znaky rozprávky, ako aj spisovateľov,
ktorí sa zaoberali či už etnologickým výskumom rozprávok, alebo sa ľudové
rozprávky pre nich stali dôležitou inšpiráciou v ich tvorbe. V krátkosti
charakterizujeme Pavla Dobšinského, Antona Habovštiaka, Milana Rúfusa
a Ľubomíra Feldeka. Zároveň v závere príspevku predstavíme návrhy do praxe.
Ľudová rozprávka a jej základné znaky
Medzi základné žánre ľudovej slovesnosti patrí v rámci epických
folklórnych útvarov rozprávka „Je to prozaický žáner ľudovej slovesnosti,
v ktorom sa obraz skutočnosti podáva formou vybájeného tvorivého výmyslu”
(Zigová - Obert, 1981, s. 71). V rozprávke sa deti stretávajú s tradíciou, vďaka
čomu má výrazné postavenie v samotnej percepcii detí (Šimonová, 1994).
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„Rozprávka má napomôcť dieťaťu vytvoriť i morálny kontext pre život
s vierou, že všetko bude spieť k dobrému zavŕšeniu a zlo bude potrestané”
(Rusnák, 2005, s. 178). Ľudová rozprávka má svoje známky, z ktorých niektoré
základné uvádzame v Tab. 1.
Tab. 1. Znaky ľudovej rozprávky (Zigová - Obert, 1981, 72 - 73),
(Kováčová-Švecová, 2017, s. 67 - 68), (Pius, 2012, s. 145 - 147)
znak
1. ústnosť a kolektívnosť
2. spätosť človeka
s prírodou
3. etický princíp
a rozprávkové postavy
4. symbolika čísel
5. šťastný koniec
6. spojenie obyčajných
javov s nadprirodzenými
7. hrdina je odstrčený
8. gradácia deja
9. národná variantnosť
10. neurčitý čas zaužívané formuly

vysvetlenie
Prenášali sa ústnym podaním a tým sa aj variovali. Rozprávači sa stávali spoluautormi.
Príroda a prírodné javy sú personifikované s čarovnými
vlastnosťami.
Obyčajní ľudia sú nositeľmi cností (spravodlivosti, rozvážnosti, odvahy a pod.). Títo nositelia sú jednoznační a prejavujú
sa konaním, zároveň sú pre deti jasne čitateľní.
V rozprávkach sa najčastejšie objavujú čísla: 3, 6, 7, 9, 12,
ktoré sa vyskytujú už v názvoch; O troch grošoch; Sedem
zhavranených bratov; O dvanástich mesiačikoch.
Dobro víťazí nad zlom. Zlo je zničené a potrestané.
Spájajú sa v nej obyčajné javy, bytosti, predmety a za pomoci
zveličovania a pripísania nových netradičných funkcií sa
stávajú neobyčajnými.
Hlavný hrdina je podivín, často na okraji spoločnosti (najhlúpejší
z bratov, najmladšia dcéra, sirota a pod. )
Často sa dej graduje rovnakým spôsobom. Prvý syn išiel...,
druhý syn išiel a pod.
V jednotlivých krajinách sa zachovali podobné rozprávky.
Grimmovci, Perrault, Dobšinský majú podobné rozprávky
s rovnakými postavami a miernymi odlišnosťami v deji.
Skoro všetky rozprávky sa začínajú v neurčitosti, ktorá má
rovnakú slovnú podobu: Kde bolo, tam bolo...; Bol raz jeden
kráľ...; Za siedmymi horami...

Zberatelia a autori
Z množstva zberateľov a spisovateľov, ktorých inšpirovala slovenská
ľudová rozprávka budeme charakterizovať zberateľa Pavla Dobšinského,
etnológa a spisovateľa Antona Habovštiaka, významného slovenského básnika
Milana Rúfusa a žijúceho spisovateľa Vladimíra Feldeka.
a) Pavol Dobšinský (1825 - 1885)
Pavol Dobšinský bol redaktorom, literárnym kritikom a zberateľom
slovenského folklóru. Ako kňaz zároveň vydával a redigoval časopis
zameraný na krásne umenie a literatúru (1860-1861) (Sliacky, 2005). Zbieral
piesne, porekadlá, príslovia, hádanky, obyčaje a postupne ich publikoval

43

Chanasová, Z.:
Ľudové rozprávky v intenciách ranej terapie

v Zborníku slovenských piesní (1874). Spolu so Škultétym v roku 1861 vydali
64 rozprávok, pochádzajúcich zo zápisov svojich vrstovníkov (Chanasová,
2014). Aby sa čitateľovi odovzdalo čo najviac informácií o mieste a dobe
zachytenia rozprávky, ale aj o charaktere jej pôvodnej jazykovej formy
Dobšinský v tomto diele preložil s výnimkou pár rozprávok, rozprávky do
spisovného jazyka (Bartko, 1998). Tvoria ich prevažne fantastické rozprávky,
pričom tam zaradil aj realistickejšie rozprávky, často plné humoru, satiry, či
ponaučenia zo života ľudí (Kopál - Tučná - Preložníková, 1987).
Najvýznamnejšie je osem zväzkové dielo Prostonárodné slovenské
povesti, ktoré tvorí 90 rozprávok spracovaných na 768 stranách. Patria tam
zvieracie, legendové, humoristické rozprávky, ale aj rozprávky zo zbierky
Boženy Němcovej, pričom prevažnú časť tvoria čarodejnícke rozprávky. Sú
tam aj rozprávky, ktoré predtým Dobšinský uverejnil v časopisoch, a aj
väčšina rozprávok zo zbierky Jána Francisciho. Všetky sú písané v jednotnej
línii, nesú jeho pečať a zverejňuje ich v prepracovanej podobe, hoci niekde
robí aj výrazné zásahy (Sliacky, 2005). Dobšinského zbierky Slovenské povesti
a Prostonárodné slovenské povesti sú „základným a dodnes reprezentatívnym
dielom slovenskej folkloristiky“ (Kopál - Tučná - Preložníková, 1987, s. 41).
b) Anton Habovštiak (1924 - 2004)
Významným spisovateľom, ktorého tvorba je spätá s ľudovou rozprávkou je spisovateľ Anton Habovštiak. Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu
na Filozofickej fakulte v Bratislave a celý život pracoval v Jazykovednom
ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave kde sa venoval
slavistike (Sliacky, 2005). Jeho jazykovedný výskum bol zameraný predovšetkým na regióny Orava, z ktorého pochádzal, a susedný región - Liptov
(Stanislavová, 1998). Zaoberal sa zbieraním rozprávkového, povesťového
a obradového folklóru a ten literárne spracovaný používal vo svojich
jazykovedných prácach. Ide predovšetkým o úpravy ľudových rozprávok a od
60. rokov minulého storočia aj autorské podania ľudových povestí. Zhromaždil
množstvo záznamov ľudového rozprávania, v ktorom bolo veľa rozprávok
a povestí tradovaných ústnym podaním slovenského ľudu (Chanasová, 2012).
Významný je aj etnologický prínos Antona Habovštiaka. Jeho texty
majú vysoko etnologickú hodnotu. „Rešpektovanie osobitostí detského adresáta
sa v jeho tvorbe prejavuje dôsledným eliminovaním drastických motívov,
zdôrazňovaním kontrastu dobra a sklonom k harmonickému riešeniu konfliktov.
Aj zásluhou takéhoto prístupu k folklórnemu materiálu dochádza vo veľkej
časti jeho tvorby k žánrovému kríženiu povesti s rozprávkou, resp. s moralizujúcou poviedkou“ (Sliacky, 2005, s. 106). V jeho rozprávkach nájdeme
priblíženie zvykov, obradov, tradícii a životného kolobehu daného regiónu,
ale aj kresťanských tradícií predovšetkým z obdobia Vianoc. Nachádzajú sa
tam aj betlehemské hry (Zentko - Kováčová, 2017).
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Dôležitou súčasťou jeho autorskej rozprávkovej tvorby je jej
duchovný rozmer. O tom, že jeho duchovné posolstvo je ukryté v jeho dielach
svedčia aj názvy niektorých z jeho rozprávok z knihy Poklad nad všetky
poklady (Habovštiak, 1991) a to rozprávky s názvami: Kde je láska, tam sa aj
slniečko rado pozerá, alebo Každému na svete treba pomáhať, či K šťastiu
vedie dlhá cesta a Lepšie je ľudí milovať (Habovštiak, 1991) a pod. Časť
tvorby realizoval spolu so svojom manželkou Katarínou Habovštiakovou, čo
vidíme napríklad v knihe Remeslo má zlaté dno (1998) (Chanasová, 2020).
c) Milan Rúfus (1928 - 2009)
Ďalším významným autorom, v ktorého tvorbe nájdeme prvky ľudovej
rozprávky je významný slovenský básnik Milan Rúfus. Študoval slovenský
jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia
až do dôchodku pracoval ako vysokoškolský učiteľ literatúry. Prednášal
dejiny slovenskej a českej literatúry a dosiahol titul docent. V r. 1971 – 1972
pôsobil ako lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Neapole
(Sedlák, 2009). „Pre Rúfusovu poéziu je charakteristický hlboký mravný
princíp, kontemplatívnosť vo väzbe na pálčivé intímne, rodinné a spoločenské
motívy“ (Sliacky, 2005, s. 292).
Ako básnik pre deti debutoval v 70. rokoch. V diele pre deti Kniha
rozprávok (1975) sa inšpiroval práve vybranými motívmi Dobšinského
Prostonárodných slovenských povestí, pričom sa opieral aj o niektoré znaky
ľudovej slovesnosti. V prvej časti tejto knihy vyzdvihuje mravné hodnoty
ľudového ducha zakódované v rozprávke a druhú líniu tvoria lyrické básne,
v ktorých je ľudová rozprávka skrytejšia a majú meditatívnejší charakter
(Kaščáková, 2020). S tvorbou inšpirovanou ľudovou slovesnosťou súvisia
leporelá ako Mechúrik Koščúrik s kamarátmi a Koza rohatá a jež (1985).
Medzi jeho diela patria aj knihy Rozprávočka veselá, ostaň s nami (1985)
a najvýznamnejšie Modlitbičky (1992) a Nové modlitbičky (1994) (Chanasová,
2014).
d) Ľubomír Feldek (1936)
Posledným spisovateľom, predstaveným v príspevku, ktorého tvorba
je spätá s rozprávkou je žijúci spisovateľ Ľubomír Feldek. Po štúdiu slovenčiny
v Bratislave, z dôvodu perzekúcie svojho otca, mal o rok posunutú možnosť
zoštátnicovať. Rok, kedy musel čakať strávil prácou robotníka v bratislavskej
tlačiarni Pravda. V r. 1960 – 1961 bol redaktorom závodného časopisu v Nižnej
na Orave a v rokoch 1961 – 1973 spisovateľom v slobodnom povolaní. Vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1973 – 1986) pôsobil ako redaktor
pričom zároveň pôsobil (1976 – 1980) ako dramaturg Poetického súboru
Novej scény v Bratislave. Od r. 1986 sa venuje profesionálne literárnej tvorbe
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(Sliacky, 2005), s malou ročnou (1989) zastávkou v politike (Sedlák, 2009).
Veľmi intenzívne sa venuje prekladom z literatúry pre deti a dospelých.
Debutoval poéziou Hra pre tvoje modré oči (1959), ktorá bola hneď
po knižnom vydaní na zásah politickej moci zošrotovaná. V rozprávkovej
tvorbe sa zaslúžil o rozvoj slovenskej autorskej rozprávky. „Často u čitateľa
vyvoláva úsmev a smiech a núti ho klásť si zvedavé otázky, ktoré sú dôležité
na ceste k poznávaniu skutočného sveta a zložitých vzťahov v ňom” (Kol.
autorov, 1980, s. 74). Hravý princíp je v jeho prvej rozprávke Zlatúšik (1965),
kde mu ide o možnosť hry s obrazotvornosťou. Vynaliezavou parodicko-nonsensovou hrou s modelom folklórnej rozprávky je rozprávka Zelené jelene
(1968). Feldek spája naivné detské mudrovanie s logikou dospelého. V rámci
jeho tvorby pre deti sú známe diela ako: Modrá kniha rozprávok (1974),
Zelená kniha rozprávok (1983), Veľká kniha slovenských rozprávok (2003)
(Chanasová, 2014).
Aplikačný rozmer a raná terapia
Vhodne zvolená rozprávka môže dieťaťu poskytnúť priestor na to,
aby pracovalo so svojimi potrebami, či problémom. Je cestou k hľadaniu
inšpirácie ako sa vyrovnať so situáciou, v ktorej sa nachádza, či ako riešiť
svoje aktuálne, či budúce ťažkosti (Kováčová - Valešová-Malecová, 2018).
„Raná biblioterapia sa teda cielene zameriava na hľadanie rozličných spôsobov
podpory existujúcej disability, ktorá sa vyskytla u dieťaťa vo vývinovom období
raného a predškolského veku, a je realizovaná prostredníctvom knihy a jej
upravených foriem” (Kováčová, 2018, s. 118). V kontexte ranej biblioterapie
navrhujeme pri práci so spomínanými autormi nasledujúce odporúčania:
● P. Dobšinský. V jeho rozprávkach je možné nájsť veľa cností, ako je
odvaha, pravdovravnosť a pod. Napriek tomu, že jeho kladní hrdinovia
oplývajú cnostným konaním, čo vychádza z prirodzenosti ľudových
rozprávok, objavuje sa tam priam drastické konanie záporných hrdinov,
ako odťatie hlavy, vyhodenie z domu a pod. Je vhodné preto pre
menšie deti zvoliť také spracovanie, resp. prerozprávanie Dobšinského
rozprávky, aby v nej bolo možné na jednej strane poukázať na cnostné
správanie ako ideál dobrého života, ale zároveň aby dieťa nebolo
drastickým správaním postáv a celkovo rozprávkou zmätené a vydesené.
Dôležité v ranej terapii je poukazovať na víťazstvo dobra nad zlom.
● A. Habovštiak. V jeho tvorbe nájdeme množstvo informácií, ako aj
podnetov a materiálu v oblasti regionálnej výchovy. V jeho knihách je
zachytená aj história niektorých remesiel, ako napr. plátenníckeho
(Sliacky, 2005). Podstatou remesla je často nepoľnohospodárska
malovýroba založená na ručnej práci, ktorá je pre súčasné predprimárne a primárne vzdelávanie veľmi inšpiratívnou (Kováčová,
2019). Je potrebné aby dieťa verbálne i neverbálne komunikovalo,
vedelo sa orientovať vo svete informácií (historické, zemepisné,
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kultúrne) a dokázalo porozumieť vlastnej kultúre (Vargová - Uhrinová,
2017). Práca s rozprávkami z regiónov Liptov a Orava, v ktorých
Habovštiak tvoril môže v ranej terapii napomôcť dieťaťu pochopiť
vlastné tradície a porozumieť životu v minulosti a podobne ako
u Dobšinského je vhodné deti viesť k cnostnému správaniu, čo hrdinovia
Habovštiakových rozprávok prinášajú.
● M. Rúfus. V jeho tvorbe pre deti sú v rámci jeho básnickej tvorby
prítomné rozprávka, modlitba a pieseň (Chanasová, 2014). Keďže
Rúfus opisuje vzťah prítomnosti a minulosti, mravnú záväznosť voči
predkom i voči mladej generácii, motív domova, s tým súvisiaceho
detstva, rodiny, prírody, práce, motívy lásky, smrti, nachádzame tam
veľa podnetov na filozofovanie s deťmi o daných motívoch, ktoré sú
často zdrojom konfliktov v rodinách (Kováčová, 2019). Okrem iného
v ranej terapii sú hodnotné jeho leporelá na motívy ľudových rozprávok,
ktorých práca s dieťaťom môže napomôcť upevneniu vzťahovej väzby
s rodičom.
● Ľ. Feldek. V jeho rozprávkach nájdeme veľa humoru, paródie a nonsensu a napriek tomu, že niekedy sa zdá až príliš nezrozumiteľný pre
dieťa môže byť terapeutickým. V ranej biblioterapii odporúčame
filozofovanie s deťmi. Správne položená otázka nasmeruje dieťa na
pochopenie základných právd života. „Rozprávky zrejme nesledujú
zámer otvoriťsúčasnému čitateľovi cestu k starým folklórnym podaniam,
ale sa usilujú o individualizované a kreatívne pretvorenie ľudovej
tradície takým spôsobom, aby sa odkryli nové možnosti oživenia jej
estetického a myšlienkového potenciálu. V tom smere má rozhodujúcu
úlohu rozprávač, ktorý tradičnú rozprávkovú obradnosť skĺbil so
súčasným jazykom, mudrujúcu feldekovskú dikciu s dikciou ľudového
podania“ (Stanislavová, 2005, s. 155).
Záver
V každom človeku je ukrytý smäd po poznávaní a prostredníctvom
príbehov iných sa čiastočne uhasína, no nikdy nie úplne. Ten, ktorý vychováva,
nemôže uniknúť pred výnimočnou úlohou rozprávania a je správne, aby sa
naň pripravil čítaním, materiálmi, ochotou voči požiadavkám, otázkam,
doplňujúcim informáciám, ktoré rozprávanie vyprovokuje (Chanasová, 2014).
Slovenské ľudové rozprávky sú obrovským bohatstvom, či už v tradičnej
ľudovej podobe, alebo v upravených verziách slovenských rozprávkarov. Ak
s nimi aj vo včasnej starostlivosti budeme pracovať, môžeme si byť istí, že sa
deti nepresýtia a budú za ne vďačné.

47

Chanasová, Z.:
Ľudové rozprávky v intenciách ranej terapie

Bibliografia
Bartko, L. 1998. K problematike prekladu slovenských ľudových rozprávok
z nárečia do spisovného jazyka. In.: Kopál, J.: Literatúra pre deti
a mládež v procese. Rozprávkový žáner. Nitra: FF UKF, 1998, 347 s.
ISBN 808050-160-2.
Chanasová, Z. 2012. Duchovnoje poslanie v tvorčestve Antona Gabovštiaka
dľa detej i moloďoži. In: Tvorčeskaja individuaľnosť pisateľa
v konekste kuľturnoj tradicii : sbornik statej regionaľnoj naučnopraktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem : 23 - 24 nojabrja
goda. Surgut : RIO SurGPU. ISBN 978-5-9931-0220-7. s. 153-158.
Chanasová, Z. 2020. Návrat k slovenským tradíciám prostredníctvom
literárnej tvorby Antona Habovštiaka. In: Studia Scientifica Facultatis
Paedagogicae. Roč. 19, č. 2 (2020), ISSN 1336-2232. s. 58-64.
Chanasová, Z. 2014. Vybrané kapitoly z literatúry pre deti so zameraním na
výchovu k cnostiam. Ružomberok : Verbum, 2014. 80 s.
ISBN 978-80-561-0158-2.
Kaščáková, S. 2020. Kniha ako podpora pri probléme s agresívnym
správaním. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Roč. 19,
č. 2 (2020), ISSN 1336-2232. s. 121-129.
Kol. autorov. 1980. Čeští a slovenští spisovatelé knih pro malé děti. Praha:
IBBY, 1980.
Kopál, J. - Tučná, E. - Preložníková, E. 1987. Literatúra pre deti a mládež.
Bratislava: SPN, 1987. 207 s.
Kováčová, B. 2018. Expresivita ako súčasť východísk rannej
biblioterapeutickej intervencie. In. Expresivita vo výchove II. : vedecký
zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity vo výchove.
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2018, 158 s.
ISBN 978-80-557-1506-3. s. 116 - 124.
Kováčová, B. - Valešová Malecová, B. 2018. Biblioterapia v ranom
a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
2018. 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6.
Kováčová, B. 2019. Raná ergoterapeutická intervencia u detí so zmyslovým
znevýhodnením. In: Expresivita v (art)terapii II. Ružomberok:
Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM, 2019. 162 s.
ISBN 978-80-561-0690-7, s. 98 - 110.
Kováčová-Švecová, Z. 2017. Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež.
Banská Bystrica: Belianum, 2017. 168 s. ISBN 978-80-557-1388-5.
Pius, M. 2012. Od mýtov k rozprávkam. Bratislava: Goralinga, 2012. 262 s.
ISBN 978-80-970042-9-3.
Rusnák, R. 2005. Mytológia ako archetyp tradičných rozprávok. In: Slovo
o slove (11): zborník Katedry komunikačnej a literárej výchovy
Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov: Katedra komunikačnej
a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005.
s. 176 - 179. ISBN 80-8068-362-X.

48

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 4

Sedlák, I. a kol. 2009. Dejiny slovenskej literatúry II. Martin: Matica
slovenská, 2009. ISBN 978-80-709-0945-4.
Sliacky, O. a kol. 2005. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.
Bratislava: LIC, 2005. ISBN 978-80-888-7897-1.
Stanislavová, Z. 1998. Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti
a mládež. Prešov: Náuka, 1998. 182 s. ISBN 978-80-967-6023-7.
Stanislavová, Z. 2005. Literárny text v kontexte primárnej edukácie. In: Slovo
o slove (11): zborník Katedry komunikačnej a literárej výchovy
Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov: Katedra komunikačnej
a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005.
s. 182 - 188. ISBN 80-8068-362-X.
Šimonová, B. 1994. Žáner v pohybe: reflexie o rozprávke. Banská Bystrica:
Pedagogická fakulta UMB. 1994. 92 s. ISBN 978-80-851-6265-3.
Vargová, M. - Uhrinová, M. 2017. Vybrané kultúrne aspekty v predprimárnej
edukácii. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas
Catholica Ružomberok. Roč. 16, č. 2 (2017), ISSN 1336-2232.
s. 134 - 142.
Zentko, J. - Kováčová, B. 2017. Bábka ako artefakt v umeleckom procese. In:
Liečebná pedagogika V.: bábka ako artefakt v procese výchovy, terapie
a spirituality. Ružomberok: Verbum, 2017. ISBN 978-80-561-0474-3.
Zigová, E. - Obert, V. 1981. Literatúra pre deti a mládež s metodikou.
Bratislava: SPN, 1981.
Príspevok je parciálnym výstupom projektu KEGA 013KU-4/2019 E-learningové
vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom
s rizikovým vývinom.
Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
zuzana.chanasova@ku.sk

49

Kajzar, M.:
Wagnerovský Heldentenor z Čech

Wagnerovský Heldentenor z Čech
Wagner's Heldentenor from Bohemia
Martin Kajzar
Abstract
Joseph Aloys Tichatscheck was one of the distinctive figures of singing
not just for his original performances of the operas and music dramas
by Richard Wagner, but also for his own artistic complexity. He was
practically a symbol of singing of Wagner's music drama and a true
archetype of the Heldentenor. This work was founded on research of
sources both in the Czech Republic as well as other countries
(Bayreuth, Berlin, Dresden, Frankfurt, Leipzig, Moscow, Neuruppin,
Vienna), but also based on digitized global archives and national
libraries, documents, handwritten materials, newspaper and magazine
reviews, photographs and family memories. The article in English
introduces Tichatscheck's personality to the general professional public
and contains excerpts from the author's biography of Tichatscheck.

Keywords: Tichatscheck. Heldentenor. Dresden. Wagner. Meyerbeer. Les
Huguenots.
Joseph Tichatscheck performed for the first time in his stable
engagement at the Königliches Hoftheater Dresden on 17 January 1838 in the
same role which he executed during his first guest performance there, namely
in Auber’s Gustave III, ou Le Bal Masqué. This performance is connected
with an interesting situation because due to the situation at the court
Gustavus’ name as the King of Sweden had to be swapped for a fictional
duke, Olaf. The same took place in other performances as can be seen in the
pictorial annexe where Tichatscheck’s first performance is mentioned: ‘Duke
Olaf: Mister Tichatscheck of the Theater am Kärtner Tor as debutant.’
Following the example of King Gustavus’ name change the singer also
symbolically had his name changed and introduced himself at the beginning
of his upcoming engagement as Joseph Aloys Tichatscheck. It was not
another common name change, however, that would be taken lightly by the
singer. Tichatscheck’s persistence in adhering to the stage name can for
example be felt at the end of his letter to Friedrich Etler of 30 November 1855:
“I would much appreciate, if my name was to be stated correctly
because it is not done so in this manner, namely due to the missing ‘c’ before
the final ‘k’. J. T.” (Staatliches Institut für Musikforschung Berlin, 1855)
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Königliche Hoftheater Dresden
The scene of the Königliches Hoftheater Dresden (later and up to
today the Semperoper Dresden) was among the top operatic institutions of its
time. Even today this theatre is considered as one of the best in Europe
including the orchestra performing there. To quote the respected Czech
conductor, Robert Jindra, and his quick reply to the following question in his
Opera plus interview (Kajzar, 2016): ‘Who in your opinion manages to keep
their quality level without major changes? Surely you prefer certain
orchestras, ensembles or opera houses.’ Jindra stated: ‘As far as the quality of
operatic orchestras is concerned, my experience suggests that Staatskappele
Dresden is currently the best one.’ […]. The look of the Dresden Theatre with
its distinct Italian Renaissance features as well as the fact that top level artists
including Richard Wagner, who conducted three world premieres of his works
there, performed therein, all contribute to the Theatre’s status of being one of
the most significant German scenes (Burian, 1973).
Tichatscheck’s career in Dresden
After his debut, Intendant von Lüttichau secured Tichatscheck in the
Dresden Opera for seven years, but before this period was over his contract
was extended in 1841, the same as in 1844, 1849, 1857 and for the ultimate
time in 1862. A detailed account can be made of the extraordinary repertoire
scope and versatility as well as of the sheer frequency of the singer’s
performances in Dresden. After having set foot on this stage for the first time
during his engagement on 17 January 1838, Tichatscheck increased the
number of large tenor roles he had studied and mastered by a significant
amount. In the end his Dresden repertoire spanned around 50 distinct and
varied roles. This repertoire, which was influenced mainly by the range, size
and broadness of Tichatscheck’s heroic voice, but also by his expression,
musical education and taste, gravitated towards German opera.
The singer is mostly connected with the following operas and musical
dramas: Rienzi, Tannhäuser and Lohengrin by Richard Wagner (The term
‘musical drama’ is used with Richard Wagner since the application of his
exclusively original approach to composition in Der fliegende Holländer. All
works that Wagner deemed ‘publishable’ are staged at the Bayreuther
Festspiele. as well as with his portrayal of Gluck’s Achille from the Iphigénie
en Aulide and the role of Joseph in Joseph en Égypte, composed by ÉtienneNicolas Méhul. His portrayal of Tito in Mozart’s La clemenza di Tito and
Idomeneo in the opera of the same name was significant. Thanks to the ambit
and tessiture of his voice he was born to sing Florestan in Beethoven’s Fidelio
and Weber’s Adolar in Euryanthe. He also participated in staging Weber’s
Oberon by assuming the role of Hüon von Bordeaux, and most notably in the
Freischütz in which he lent his heroic voice to Max.
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In Spontini’s works he performed as Ferdinand Cortez and in La
Vestale as Bestilan. He portrayed Masaniello, the fisherman, in Auber’s La
muette de Portici and in Halévy’s five-act opera, La Juive, he became the
main character Eléazar (a role which became a staple of his career both in
Dresden and elsewhere). His profiling was influenced significantly by parts in
Giacomo Meyerbeer’s operas. He performed as their titular characters, which
also became his life roles, in the five-act Le prophète and in Robert le diable.
In Les Huguenots he became the Protestant noble, Raoul de Nangis (Langer,
1908).
His portrayal of Raoul was revered by the Zeitung für die elegante
Welt (Bergy, 1842) for being noble, of great dynamic quality and conveying
a strong acting experience. ‘Tichatscheck as Raoul lets one remember the
Parisian tenor, Duprez, due to the beauty and power of his voice combined
with a certain inner purity of the expression, which is called ‘verve’ by the
French. Mere enthusiasm does not suffice, one has to be carried away
physically.’ Tichatscheck’s lesser roles include Bellini’s Severus in Norma or
Rossini’s Arnold in Guillaume Tell.
According to the report obtained by Langer (1908) from the Königliches
Hoftheater Dresden and mainly according to the updated edition of the
Chronik der Dresdner Oper of 2004 it was determined that Tichatscheck
performed in many more operas, which were often staged for the first time
before his arrival to Dresden (Hochmuth, 2004). It is also often impossible to
ascertain the year in which he performed in these productions. An example of
this is Mozart’s three-act Die Entführung aus dem Serail, which the Hoftheater
performed since 1818 for a total of 47 times. The same year the three-act
Joconde by Nicolò Isouard appeared on stage being premiered on 15 October,
which makes it one of the oldest productions which the singer had come in
contact with.
On 29 April 1823 the Theatre presented the only opera by Ludwig van
Beethoven, Fidelio, in which Tichatscheck became a star as the heroic tenor,
Florestan. Unfortunately, there is only a brief note next to his name, ‘ohne
Angaben’, or ‘no details’. Jessonda by Louis Spohr became part of the
programme in 1824, when it received its world premiere. Despite the fact that
it was not possible to determine when Tichatscheck sang in the opera for the
first time we know that he made a successful guest performance in it in
Wroclaw later. Gluck’s four-act Iphigenie in Tauris was introduced to the
Theatre repertoire on 8 November 1829 and was repeated 18 times. Auber’s
Between Hells was premiered on 29 October 1830 and staged 72 times.
Spohr’s Faust was played on 20 February 1831 for the first time, yet it
received only three repeats. Gioacchino Rossini was introduced in the Theatre
repertoire for 1835 by the means of Le siège de Corinthe, being performed for
the first time on 13 December with 10 repeats in Italian. Halévy’s La Juive
appeared two years later on 16 April 1837 for the first time in the Königliche
Hoftheater, where it received 28 repeats.
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The singer’s frequent participation in lesser known or forgotten works
cannot be overlooked. The two-act comical opera, Jean de Paris, written by
François-Adrien Boieldieu in 1812, was loved by the audience for its wit. It
was played in the Theatre since 1817 with a total of 47 repeats. However, it
could not be determined when Tichatscheck performed in the three-act work
by Ferdinand Hérold, Zampa, because his cooperation was mentioned in an
undated letter from Carl Gottlieb Reißiger to August Röckel (Heinemann,
John, 1995). The writer asks the addressee to postpone the morning rehearsal
because Tichatscheck is singing Zampa in the evening and so it would be too
early for him to rehearse. It is certain, however, that Zampa was part of the
Königliches Hoftheater Dresden’s repertoire since 30 August 1832 and was
performed 19 times. The only opera which we know of that Tichatscheck
participated on but have not ascertained either the premiere date or
Tichatscheck’s part in it, is Der Letzte der Hohenstaufen by Gaspar Spontini.
The overview of the works that Tichatscheck had studied makes it
clear which parts in the Dresden Theatre (and later also outside the Königliche
Hoftheater) were the milestones of his career. As a well-known soloist he was
used in many performances heavily. The extraordinary variety of the
repertoire (Gluck, Mozart, Webber, Rossini, Halévy, Meyerbeer, Wagner)
proves Ciccimara’s quality input and his significance during Tichatscheck’s
schooling.
Königliche Hoftheater Dresden (1838–1842)
Each new part meant more opportunities and Tichatscheck’s reputation
began to grow slowly. Soon the young tenor from Dresden was known all
around Germany. The parts he had studied so far constituted, with the
exception of Wagner’s works, the more significant part of the artist’s vast
repertoire. Let us investigate his Dresden career in the first years of his
engagement in greater detail.
The year 1838 offered Tichatscheck the first opportunities to gain
experience in large parts. He sometimes made notes in his preparatory
materials. Based on such notes he sang Raoul in Les Huguenots for the first
time on 23 March and 6 and 10 October for the last time. From the Die
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
yearbooks it can be determined that Les Huguenots with Tichatscheck had
been repeated another 15 times. Chronik der Dresdner Oper shows other
milestones for Tichatscheck in 1838, namely two world premieres. He sang
the part of Edward Mortimer on 6 May 1838 in the world premiere of Ein
Besuch in St. Cyr, a work by Josef Dessauer. He also portrayed Isidor
Coquerel in the world premiere of the opéra comique by Adolphe Charles
Adam, Le Fidèle Berger. The first performance in French took place 3 December
1838.
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The artist sang in yet another premiere as soon as the following year.
10 March was the day when he performed in the role of Alexis in Die
Neuvermählte, an opera written by the composer and conductor Joseph
Rastrelli. The French composer Adolphe Charles Adam received a lot of
popularity in Europe, mainly due to the opéra comique. In 1839 the Königliche
Hoftheater’s stage saw his Der Brauer von Preston. Tichatscheck played the
part of Daniel Robinson, a brewer and a favourite of the audience, but he also
sang George Robinson, Daniel’s twin brother and an officer of the British
army. It was an opera full of situational humour and peculiar characters. The
spectators valued not only the main character’s job but also the fact that it was
a dual role. The premiere of this opera took place on 24 October 1839.
Appearing as Edmund on 3 November in Daniel Auber’s Le serment, ou Les
faux-monnayeurs Tichatscheck sang a part with which he was familiar with
already from the Theater am Kärtner Tor. His notes tell us that on 12 January
he performed in Dresden as Masaniello in La Muette de Portici for the first
time (the yearbooks show him doing the same also on the following days: 3, 14,
27 February, 18 April, 7 and 14 September, 6 December; in 1840 on 31 January,
followed by March, September and December; in 1841 on 12 January, 3 March,
8, 10, 13 and 19 May, 23 September, 5 and 19 October, 3 and 17 December;
in 1842 on 6 March, 22 and 28 April, 8 May and 15 and 20 July; and then on
13 March 1851) in a total of 29 repeats (Die Sächsische Landesbibliothek,
1838–1851).
In the Geschichte des Hoftheaters zu Dresden (Prölß, 1878) it is
possible to find a complete list of the operas staged by the Theatre from
1 October 1816 to 1 January 1862. The time from 1840 onwards is interesting
due to the beginning of Tichatscheck’s engagement.
Unfortunately, this overview lacks a list of the performers’ names and
so it was necessary to compare it with Tichatscheck’s Handschriftliches
Rollenverzeichnis, whose fragment is part of the annexe.
Based on the comparison of the dates and numbers of repeats it can be
stated that in 1840 Tichatscheck took part in the following four performances:
He sang Douglas in Macbeth by the composer and conductor, Hippolyte
André Chelard (2019), a friend of Hector Berlioz’, on 10 January. The opera
was not successful in France, but according to Bayerische Staatsbibliothek it
was well received in Germany. Then, on 22 March he played the part of
Guido in Halévy’s Guido et Ginevra, ou la Peste de Florence. This opera was
repeated five times in Dresden. Bellini’s I Puritani, this time in German, were
scheduled from 22 August, followed by 16 repeats. The Mitternacht was
staged shortly before Christmas on 20 December. This time Chelard’s work
did not receive as much praise and was performed only three times.
Tichatscheck performed as Adalbert.
The singer’s activities in Dresden outside the Theatre can be traced to
the same year because the Dresdner weekly informs us that: ‘On 19 October
at 4 p.m. the “Paulus” oratorio by Dr. Mendelssohn Bartholdy was performed

54

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 4

in the Neustadt Church under Reißiger’s baton. The total number of performers,
including the whole Dreyssigsche Singakademie, which had studied the work
very diligently, was 250. The solo parts were performed by Madame
Schröder-Devrient, Madame Voll, and by Mister Tichatscheck, Wächter and
Zezi.’ (Trautwein, 1840). This is an as yet unnoticed oratorio performance,
and in spite of the fact that it is a tangential part of his artistic career, it shows
again the singer’s vast scope of activities.
In 1841 the Kappelmeister and conductor Carl Gottlieb Reißiger
introduced his own opera, Adele de Foix, in its world premiere in the Dresden
Theatre. It took place on 26 November and Tichatscheck took up the part of
Franz I in this four-act work.
In 1842 the singer performed on 21 January as the main protagonist in
Halévy’s Le Guitarréro. The opera was subsequently performed eight more
times. The Theatre plans for this year included Tichatscheck in the German
version of Bellini’s Norma. Its premiere happened on 1 May followed by
a total of 49 repeats. Then there was only Wagner’s Rienzi with the premiere
happening on 21 October and a total of 60 performances. We will return to
this work later.
In contrast to the later years of his life there are not many reviews
from the time when Tichatscheck’s career was starting. This is especially true
in case of practically forgotten operas or such operas which were respected in
the world but largely unknown to the German audience. However, the detailed
overview of the parts he studied and performed in shows clearly that he was
a sought-after singer. Taking into consideration that the Königliches Hoftheater
Dresden held (based on the yearbooks) approx. 10–12 premieres and around
120 performances a year we can say that Tichatscheck belonged to the most
occupied tenors of the ensemble, boasting an unprecedented scope of character
types.
Giacomo Meyerbeer and Les Huguenots (1838)
Tichatscheck soon realized that he will be grateful to his colleague,
Wilhelmine Schröder-Devrient, for many a thing also in the future. Her
influence showed for the first time in the above mentioned first Dresden
performance of Les Huguenots on 23 March 1838. The opera was staged in
the French original, which can be seen written on the poster. This means that
the language was different from what certain publications such as An
Introduction to the Dramatic Works of Giacomo Meyerbeer (Letellier, 2008)
or Meyerbeer’s Les Huguenots (Letellier, 2014), state, namely that the
language used was German. Meyerbeer’s opera was a resounding success in
Dresden and Schröder-Devrient as Valentina and Tichatscheck as Raoul
shone in their parts as it is noted in the excerpt from the review in Signale für
die musikalische Welt (Senff, 1886).
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At the end of the performance the audience’s ovations brought all
performers back on stage together with the composer, Giacomo Meyerbeer,
who was also present. Meyerbeer wrote a report in his letter to his wife Minna
of 26 March 1838 about the premiere which had just taken place, summarizing
Tichatscheck’s performance. ‘In this case the Huguenots were accepted
enthusiastically by the Dresden audience, they became an uncommon event in
the town. All singers were brought on stage by the audience at the end of the
second act and Schröder-Devrient (Valentina) and Tichatscheck (Raoul) were
called on stage several times after the fourth act.’ (Jackson, 2011). The
composer, after having delivered a short speech, received a laurel wreath and
Tichatscheck and Devrient were decorated the same way. Meyerbeer also
mentions that both duets of Marcel with Raoul in the third and fourth acts
could not be heard on German stages with stronger artistic power and wit in
the singing.
Eine biographische Skizze provides an interesting account of the
atmosphere emanating from the main couple and about the last duet of Raoul
and Valentina in the fourth act of the opera: ‘Tichatscheck approached the
pure and lion-hearted Raoul with the fire of his own both in singing and in
acting, and portrayed him in a most artistic fashion. Especially the tragic,
passionate moments shone in his stirring performance. The peak of the whole
evening happened in the fourth act which had a profound impact on the
audience thanks to the singer’s dramatic performance in the well-known duet
with Valentina. Let us recall for example Valentina’s confession followed by
an intensely escalating explosion of enthusiasm, easily distinguishable in
Raoul’s triple exclamation “You love me?”’ (Fürstenau, 1868).
Then soulful and deep singing follows, through which the Cavatina
(in G sharp major) shines brightly ‘Yes, I hear it constantly, the word of your
love!’ and then fear is trying to push itself forward: ‘Come, let us flee
together’, suddenly Raoul is seized by hopelessness when he wakes up from
his enthusiasm and while listening to church bells he realizes the terrible fact;
when he is watching the terror in the alley and wants to rush to help his
brethren, he calls in despair and leans towards Valentina. He falls to the
ground and is overwhelmed by emotion at the moment of his last glance on
his beloved. ‘Brace up! – What can I do – Could I possibly oppose?’
Schröder-Devrient as well as Tichatscheck were – according to the
quoted documents – successful in Les Huguenots and were in part responsible
for the warm welcome that the German audience gave Meyerbeer’s opera.
Tichatscheck later showed his gratitude and respect for Schröder-Devrient by
having a plaque mounted on the house in Coburg where the singer had died in
1860. The plaque was unveiled on 27 October 1862.
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Role hudby ve výuce cizích jazyků
Music Role in Learning of Foreign Languages
Iva Košek Bartošová, Yveta Pohnětalová
Abstract
Together with a scientific team we participate in the team that is
focused on the study of the relationship between foreign languages and
music, at the Faculty of Education, University of Hradec Králové. Last
year, there was a pilot study, where we dealt with musical and language
memory at pupils in primary education, while the results showed a certain
connection between music and language, which was a motivation to
implement a research survey with a higher number of respondents. The
topic of the paper is represented by results in the research survey, the
aim, which was to determine the level of language memory in pupils
of the 3rd, 4th and 5th class of primary school and to map the role
of music in learning of foreign languages. Using a non-standardised
questionnaire, we firstly determined the respondents’ relationship to
music and then, based on listening language tests, their level of language
memory in relationship with music. There were 403 respondents in the
research. The Spearman´s correlation coefficient, the Mann-Whitney
test and the T-test had been chosen for data processing.
The results showed a higher success in language memory in
pupils of the 3rd year, who attend primary art school. This interconnectedness brings further challenges to research in the fields of
learning of foreign languages.

Keywords: Music role. Language and music memory. Primary education.
Úvod
V roce 2020 jsme se v rámci pilotní studie zabývaly hudební a jazykovou
pamětí u žáků v primárním vzdělávání. Studie se účastnilo 41 žáků ve věku od
6 do 11 let. Všichni respondenti měli již od první třídy výuku anglického
jazyka a 34 % z nich navštěvovalo základní uměleckou školu. Cílem studie
bylo pomocí nestandardizovaného dotazníku a poslechových jazykových testů
zjistit postoj k hudbě a k cizím jazykům a zjistit, zda existuje vztah mezi
hudbou a jazykovou pamětí. Výsledky ukázaly, že 61 % respondentů má
pozitivní vztah k hudbě a také pozitivnější vztah k učení se cizímu jazyku
(Košek Bartošová, Pohnětalová, 2020a). Vzhledem k nízkému počtu respondentů
jsme nezjišťovaly, zda žáci s hudebním vzděláváním (žáci navštěvující základní
uměleckou školu) jsou úspěšnější než žáci bez hudebního vzdělání, ale byla
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zaznamenána určitá provázanost mezi hudbou a jazykem (byla prokázána
korelace mezi vztahem k hudbě a jazykovou pamětí), což se pro nás stalo
motivací k realizaci výzkumného šetření za použití stejné metodologie, ale
s větším počtem respondentů.
V následujícím textu se nejprve zaměřujeme na emoce, které hrají
důležitou úlohu ve vyučování a výrazným způsobem ovlivňují kognitivní
procesy podílející se na výuce hudby a cizích jazyků. Následně nastiňujeme
proces zpracovávání jazykových informací v mozkových hemisférách, přičemž
poukazujeme na určitou provázanost hudby a jazyka. Ve stěžejní části článku
seznamujeme s výsledky výzkumného šetření zaměřeného na zjištění role hudby
ve výuce cizích jazyků a zmapování jazykové paměti u žáků 3., 4. a 5. tříd
základních škol.
Teoretická východiska
Předškolní a mladší školní věk jsou obdobím výrazného rozvoje
vnímání, řeči a paměti, což vše přispívá k rozvoji jazykových i hudebních
kompetencí. V průběhu vývoje děti rozvíjejí svůj osobnostní potenciál a na
základě libých nebo nelibých pocitů se vytvářejí jejich postoje vůči okolnímu
prostředí. V tomto směru hraje důležitou úlohu školní vzdělávání. Pokud je
při výuce hudby a jazyka pozitivním směrem zasažena emocionální složka
žáka, získá zkušenost, která je předpokladem k vytvoření pozitivního postoje
k dané oblasti (Košek Bartošová, Pohnětalová, 2020b). Dalším emocemi
podmíněným faktorem je vztah žáka k předmětu. Pozitivní emoce vyvolané
úspěchem posilují kladný vztah, zatímco neúspěch vztah k danému předmětu
poškozuje. Emoce dokáží silně ovlivňovat průběh myšlenkového procesu, ať
už ve směru úspěšného či neúspěšného řešení. Emoce tak nejsou pouhým
pasivním doprovodem kognitivního procesu, ale aktivním činitelem dění.
Bylo potvrzeno, že pozitivní emoce, jako je radost a zájem, pomáhají učit se
a zvládat kognitivní úkoly. Kognitivní úkoly v sobě zahrnují procesy vnímání,
učení, paměti, imaginativní procesy a procesy myšlení spjaté zejména s řečí
(Benešová, 2008). Lazarus považuje za kognici každou formu zpracování
informace a Zajonce označuje kognitivní procesy jako nejvyšší formu
zpracování a uchování informace (In Stuchlíková, 2002). Erez a Isen (2002)
obecně hovoří o pozitivním vlivu emocí na schopnosti zvládat úkoly. Účinek
emocí byl také prokázán ve vztahu k paměti. Mnoho výzkumů potvrzuje, že
příjemné pocity pozitivně ovlivňují paměť. Materiální informace, které jsou
jednotlivcem vnímány jako pozitivní, jsou pak spojeny více v paměti a lépe
integrovány, než materiální informace, které jsou vnímány jako neutrální nebo
negativní (Kaufmann, Vosburg, 2002). Je však důležité mít na paměti, že
během procesu učení bychom neměli zapomínat na další související faktory,
jako je osobnost učitele, vztahy ve třídách, metody výuky a další. Například
žáci třetích až pátých ročníků základní školy již mají tříleté nebo pětileté
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zkušenosti s učením jazyků a hudby, a to se odráží v jejich postojích v těchto
oborech a lze to vidět na výsledcích. Přestože jsme v rámci našeho výzkumu
svou pozornost nezaměřily přímo na výše uvedené faktory, předpokládáme
jejich vliv ve výsledcích, kterými respondenti vyjadřovali svůj vztah k hudbě
a cizím jazykům.
Nejdynamičtějším obdobím v hudebním vývoji jedince je předškolní
a mladší školní věk, přičemž hudební vývoj dítěte lze chápat jako zákonitý
jev, který probíhá přirozeně a v souladu s rozvojem ostatních tělesných
a duševních funkcí jedince. Aby se jeho vrozené hudební předpoklady mohly
rozvinout, je nutné, aby se dítěti dostávalo přiměřených hudebních podnětů,
a klíčovou úlohu v předávání jakýchkoli podnětů zaujímá jazyk. Obě mozkové
hemisféry dokáží rozumět a zpracovávat jazykové informace (Zaidel a Benson,
1985), ale liší se ve způsobu zpracovávání. Díky levé mozkové hemisféře
vnímáme jazyk jako systém znaků, který nám umožňuje dorozumění a pravá
mozková hemisféra je orientovaná na myšlení pomocí obrazů a symbolů.
V součinnosti s levou hemisférou hledá v jazyce metafory, pracuje s rytmem,
mnohoznačností a zvukomalebností jazyka (Benešová, 2008). Jazyk tedy
v hemisférách není zpracováván odděleně, nýbrž dochází k řadě interakcí. Při
poslechu cizího jazyka jeho rytmus vnímáme v levé hemisféře a melodii
v pravé hemisféře a z toho pramení určitá provázanost hudby a jazyka
(Besedová, 2017).
Vlivem politických a kulturních událostí v posledních letech v naší
zemi významně vzrostl zájem o učení se cizím jazykům a v rámci didaktiky
cizích jazyků se pozornost výzkumníků obrací nejen na otázky jak uchopit
jednotlivé faktory ovlivňující proces učení se cizím jazykům, ale také na to,
jak proces učení zefektivnit (Edmondson, House, 2000). Výsledky našich
a podobných výzkumů (Košek Bartošová, Pohnětalová, 2020b, Besedová,
2019) naznačují, že intenzivní kontakt s hudbou usnadňuje studium jazyků,
což by mohlo být užitečné ve vzdělávací praxi a vést ke zvýšení efektivity
výuky cizích jazyků.
Metodologie
Pro účely našeho výzkumu byly použity stejné metodologické nástroje
jako u prezentovaného pilotního šetření v roce 2020. V první části šetření
jsme pomocí nestandardizovaného dotazníku zjišťovaly vztah respondentů
k hudbě a k cizím jazykům. Poslechový test sestávající z vybraných jazykových
sekvencí byl stěžejním nástrojem ve druhé části šetření a sloužil ke zjištění
jazykové paměti. Úkolem bylo rozpoznat konkrétní cizí jazyk. Texty byly
nahrány rodilými mluvčími. Respondenti vyslechli ukázky cizích jazyků
a zároveň jim bylo sděleno, o jaký jazyk se jedná. Poté následoval poslech
vybraných jazyků a úkolem respondentů bylo zaznamenat své výsledky
poslechových testů do záznamových archů, ze kterých jsme dále zjišťovaly
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úroveň jejich jazykové paměti. Pro žáky 3. ročníků byl vzhledem k jejich
věku a schopnostem udržet soustředěnou pozornost počet poslechových testů
redukován (Tab. 1).
Tab č. 1: Přehled poslechových jazykových testů
3. ročník
Poslech osmi ukázek cizích jazyků
Zjšťování jazykové paměti ze čtyř ukázek
Délka poslechu 15 sekund

4. ročník a 5. ročník
Poslech deseti ukázek cizích jazyků
Zjšťování jazykové paměti z pěti ukázek
Délka poslechu 15 sekund

Ke zpracování dat byl zvolen Spearmanův korelační koeficient, test
Mann-Whitney a T – test.
Etická hlediska a limity výzkumného šetření
V úvodu výzkumu i při zpracovávání dat byla dodržována základní
etická hlediska. Nejprve byli zákonní zástupci žáků seznámeni s obsahem,
průběhem a cílem výzkumu a byli ubezpečeni o zachování anonymity
a důvěrnosti sdělení. Poté byl zajištěn jejich informovaný souhlas. Respondenti
byli taktéž seznámeni s obsahem a účelem výzkumu a byl jim podrobně
vysvětlen postup a průběh. Podobně jako u pilotní studie je i zde jistým
limitujícím faktorem nízký počet respondentů a různost vzorku z hlediska
počtu let, kdy se učí cizí jazyk (od 3 do 6-7 let). Dalším limitujícím faktorem
je nevyváženost vzorku respondentů z hlediska počtu těch, kteří se vzdělávají
v základní umělecké škole.
Výzkumné otázky
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit úroveň jazykové paměti u žáků
3., 4. a 5. tříd základních škol a zmapovat roli hudby ve výuce cizích jazyků.
Z definovaného cíle jsme stanovily následující výzkumné otázky:
1. Jaká je role hudby a vztah respondentů k hudbě?
2. Jaký je vztah respondentů k učení se cizího jazyka?
3. Jaká je jazyková paměť (úspěšnost v jazykových ukázkách) respondentů?
4. Je zaznamenán vztah mezi vztahem k hudbě a jazykovou pamětí?
5. Jsou žáci s hudebním vzděláním (ZUŠ) v poznávání cizích jazyků
úspěšnější?
Výzkumný soubor
Výzkum byl realizován před uzavřením základních škol (z důvodu
Covid-19) v září 2021. Výzkumu se účastnilo 203 respondentů (Tab. 2). Šlo
o žáky 3.-5. ročníků základní školy (dále ZŠ) Habrmanova (62 respondentů),
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ZŠ Bezručova (108 respondentů) a ZŠ Mandysova (33 respondentů) z Hradce
Králové. V Tab. 2 jsou respondenti vzhledem k postupům zpracovávání výsledků
rozděleni podle ročníků. Všichni respondenti se v povinném vzdělávání učí od
prvního ročníku anglický jazyk.
Tab č. 2: Přehled respondentů
Respondenti
Dívky
Chlapci
Celkem
Z toho navštěvují ZUŠ

3. ročník
28
30
58
19

4. ročník
43
28
71
20

5. ročník
43
31
74
22

Vysvětlivky: ZUŠ: Základní umělecká škola
Z celkového počtu 203 zkoumaných respondentů navštěvuje Základní
uměleckou školu v Hradci Králové 61 žáků, tj. velmi pozitivní číslo – 30 %.
Výsledky výzkumu
Na základě pilotního šetření jsme pokračovaly výzkumem širšího
vzorku respondentů. Zaměřily jsme pozornost na žáky 3. až 5. ročníků ZŠ.
Kromě analýzy role hudby a vztahu k hudbě a cizím jazykům nás zajímalo,
zda se i zde potvrdí korelace mezi vztahem k hudbě a úspěšností v jazykových
ukázkách jako u žáků 1. až 3. ročníku (korelační koeficient 0,580522 na
hladině významnosti 0,05). Nově jsme posuzovaly úspěšnost v jazykové
paměti žáků navštěvujících základní umělecké školy.
Role hudby a vztah k hudbě u žáků 3. až 5. ročníků základní školy
Děti mladšího školního věku rády zpívají, tancují, rytmizují a také
hrají na hudební nástroje. Tomu odpovídá i návštěvnost základních uměleckých
škol (30 %) a uvedené výsledky v grafu 1 a 2 (kde na škále 1 až 7 žáci
vyjadřovali svůj vztah k hudbě; 1 – velmi rád, 7 – vůbec nemám rád). U žáků
uvedených ročníků je z výsledků patrný převažující velmi kladný vztah
k hudbě i hudební nauce.
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Graf č. 1: Vztah k hudbě žáků 3. ročníku ZŠ
Žáci 3. ročníku mají vztah k hudbě a ke zpívání velmi pozitivní.
Nicméně řádově se objevují jednotlivci, kteří se kloní ke spíše negativnímu
postoji.

Graf č. 2: Vztah k hudbě žáků 4. a 5. ročníku ZŠ
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Z grafu 2 je možné soudit také na převažující pozitivní vztah k hudbě
žáků 4. a 5. ročníku. Několik jedinců však má negativní vztah (objevilo se
hodnocení - nemám vůbec rád/a hudbu).
Žáci se dostávají do věku, kdy se jejich zájmy vice vyhraňují a také se
pomalu dostávají do období prepubescence.
Pro ucelenost uvádíme i grafy 3 a 4, kde je zajímavé, jak zkoumaní
respondenti vnímají poslech hudby v mateřském (českém) jazyce. Zda je více
upoutá melodie (na škále – 1) nebo slova (na škále – 7).

Graf č. 3: Poslech hudby v českém jazyce žáků 3. ročníků ZŠ
Na základě grafu usuzujeme, že při poslechu hudby v českém jazyce
více respondentů upoutá melodie než slova, více jak třetina respondentů nemá
vyhraněný názor.
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Graf č. 4: Poslech hudby v českém jazyce žáků 4. a 5. ročníků ZŠ
Zde můžeme konstatovat, že téměř polovina respondentů nemá
vyhraněný názor při poslechu hudby v českém jazyce, tedy neupoutá je více
melodie ani slova. Starší žáci začínají více do hloubky vnímat i texty písní,
což odpovídá vývoji dítěte v mladším školním věku.
V dotazníkovém šetření jsme dále zjišťovaly stejně jako u předvýzkumu,
jakou roli hraje hudba v běžném výukovém týdnu žáků. Výsledky shrnuje
Tab. 3.
Uvedená čísla před lomítkem, jsou výsledky žáků 3. ročníků
a výsledky za lomítkem jsou výsledky starší skupiny žáků – 4. a 5. ročník ZŠ
(pokud není uvedeno lomítko, výsledky obou skupin jsou shodné).
Tab. č. 3: Role hudby žáků 3. až 5. ročníků ZŠ
Role hudby

Průměr

min.

max.

rozpětí

median

modus

4,1/3,2
3,7/3,1
4,1

směrodatná
odchylka
2,19/1,84
2,23/1,94
2,30/1,93

Kulisa k činnosti
Pro lepší náladu
Poslech
s kamarády
Při výuce cizího
jazyka
Celkový vztah
k hudbě

1
1
1

7
7
7

6
6
6

4/3
4/3
4

7/1
1/7/4

6,2/5,5

61,60/1,95

1

7

6

7/6

7

23,2/21,8

6,39/5,66

8/6

37/36

29/30

23,5/21

18/21
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Na škále 1 – 7 (pouštím si hudbu - nepouštím nikdy) hodnotili
uvedené ukazatele všichni respondenti. V porovnání s výsledky předvýzkumu
došlo u všech žáků ve všech činnostech ke zvýšenému poslechu hudby jako
kulisy, pro lepší náladu, s kamarády nebo i pro aktivní učení cizího jazyka.
Nejvýraznější rozdíl je právě při poslední zmiňované činnosti, výuce cizích
jazyků, kdy si žáci mnohem více pouští hudbu k aktivnímu učení cizího
jazyka. V průměru hodnotili číslem 3 a nyní je průměrná hodnota vyšší než
5,8. Domníváme se, že žáci postupně získávají větší znalosti o cizím jazyce,
rozumí mu a také si uvědomují potřebnost jeho poslechu a naslouchání. Ve
formě hudebního zpracování – písniček s atraktivní melodií jde o aktivitu
příjemnější a zároveň přirozenější v procesu učení.
Pokud budeme porovnávat žáky 3. tříd se žáky 4. a 5. tříd ZŠ, tak
v tabulce 3 vidíme, že žáci 3. tříd využívají poslech hudby častěji než starší
žáci. Uvedené hodnoty nás překvapily. Možné vysvětlení je, že respondentů
z 3. tříd bylo méně a s narůstajícím věkem také přibývá různých jiných
zájmových aktivit, jako jsou např. počítačové hry apod. a starší žáci se při
výuce cizího jazyka vzhledem k náročnějšímu učivu pravděpodobně na
učební látku potřebují více soustředit. Nicméně i zde můžeme potvrdit, že
všichni žáci mladšího školního věku preferují poslech písní a hudby ve
volném čase.
Vztah k cizím jazykům a jazyková paměť
Na základě pilotního šetření jsme také zjišťovaly vztah k hudbě
a vztah k cizím jazykům u všech respondentů (Tab. 4). Čísla před lomítkem
jsou opět výsledky žáků 3. ročníků a za lomítkem výsledkem žáků 4. a 5. ročníků
(pokud není uvedeno lomítko, výsledky obou skupin jsou shodné). Při zjišťování
vztahu respondentů k cizím jazykům se stejně jako výše jednalo o sedmi
škálovou položku (mám rád – nesnáším).
Tab. č. 4: Vztah k cizím jazykům žáků 3. až 5. ročníků ZŠ
Vztah k cizímu
jazyku
Vztah k učení se
cizího jazyka
Hodiny cizího
jazyka
Celkový vztah

Průměr

min.

max.

rozpětí

median

modus

3,2/3,5

směrodatná
odchylka
1,98/2,07

1

7

6

3

1

3,5/4,7

1,23/1,26

1

7

6

4

4

6,8/8,2

2,39/2,45

2/3

12/14

10/11

6,5/8

5/8

Tak jako ve většině sousedních zemí, tak i v českých školách, se jako
první cizí jazyk učí převážně anglický jazyk. Jsme rády, že se potvrdil kladný
vztah žáků k výuce anglického jazyka. Celkové hodnoty se oproti předvýzkumu
zvýšily. Potvrdilo se, že starší žáci mají lepší vztah k cizímu jazyku i k hodinám
v rámci výuky. Pravděpodobně si více uvědomují potřebnost znát cizí jazyk
a komunikovat v něm.
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Žáci byli následně testováni na jazykovou paměť. Měli určit z 8 ukázek
textu (viz metodologie) 4 ukázky (žáci 3. ročníků) a z 10 ukázek 5 (žáci 4. a 5.
ročníků ZŠ). Každá ukázka byla dlouhá cca 15 sekund. Úspěšnost ukazuje
Tab. 5. Výsledky před lomítkem jsou opět žáků 3. tříd a žáků ze 4. a 5. tříd ZŠ
za lomítkem.
Tab. č. 5: Jazyková paměť žáků 3. až 5. tříd ZŠ
průměr
Úspěšnost

0,23/0,32

směrodatná
odchylka
0,20/0,21

min.

max.

rozpětí

median

modus

0

0,8/1

0,8/1

0,2/0,4

0,2

Z tabulky můžeme vyčíst, že úspěšnost mladších respondentů je 23 %
a starších 32 %. Vzhledem k předvýzkumu, kde mladší žáci výsledky odhadovali,
je úspěšnost nyní vyšší, a to především u starších žáků. I zde směrodatná
odchylka vykazovala velké rozpětí a nejčastější úspěšnost byla kolem 40 %.
Při vlastním pozorování jsme sledovaly, jak se starší žáci snaží, chtějí být
úspěšní, více se koncentrují a také lépe vnímají melodii jazyka.
Úspěšnost žáků s hudebním vzděláním (ZUŠ) v poznávání cizích jazyků
V rámci výzkumu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové kolegové
z ostatních pracovišť zjišťovali úspěšnost žáků navštěvujících základní
uměleckou školu v jazykové paměti (u respondentů ve věkové kategorii 11 až
18ti letých) v porovnání s žáky ostatními. Prokázalo se, že žáci, kteří mají
hudební vzdělání, jsou v poznávání cizích jazyků úspěšnější.
Našim záměrem bylo také zjistit, jaké výsledky budou u mladších
žáků – 3. až 5. ročníků ZŠ. Pro testování byl použit Studentův t-test a vzhledem
k charakteru dat (nebyla zcela potvrzena normalita dat) byl použit neparametrický
test Mann-Whitney pro testování středních hodnot. Na základě výsledků t-testu
(p=0,04903; t=2,0302), Mann-Whitney testu (p=0,048240; Z=-1,9752). I níže
se ukázalo, že žáci 3. ročníků, kteří navštěvující ZUŠ, byli v poznávání cizích
jazyků úspěšnější.
Naopak na základě výsledků stejných testů, tj. t-testu (p=0,39719;
t=-0,8527), Mann-Whitney testu (p=0,574919; Z=0,5608) se ukázalo, že
nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi žáky 4. a 5. ročníků ZŠ
navštěvujícími základní uměleckou školu a nenavštěvujícími základní
uměleckou školu. V našem výzkumu ze 145 respondentů těchto ročníků 42
navštěvuje ZUŠ (Tab. 2). Vede nás to k dalšímu zamyšlení a bude to
předmětem dalšího zkoumání, proč žáci 4. a 5. ročníků, kteří navštěvují ZUŠ,
nejsou statisticky úspěšnější (oproti žákům nenavštěvujícím ZUŠ) v poznávání
jazyků, jak bylo potvrzeno u starších i mladších žáků.
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Korelace mezi vztahem k hudbě a jazykovou pamětí
Našim hlavním cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit korelaci mezi
vztahem k hudbě a jazykovou pamětí. Jde o vztah mezi úspěšností poznání
ukázek a vztahem k hudbě, který se v předvýzkumu u žáků 1. až 3. ročníku
potvrdil: korelační koeficient (Spearmanův) vyšel 0,580522 na hladině
významnosti 0,05. Jak jsme uváděly (Košek Bartošová, Pohnětalová, 2020a),
stejně tak se v pilotním výzkumu potvrdil u žáků 4. a 5. ročníků, kde vyšel
korelační koeficient (Spearmanův) mezi celkovým vztahem k hudbě a úspěšností
poznávání ukázek 0,3629 na hladině významnosti 0,05.
Bohužel se náš předpoklad potvrzení existence vztahu k hudbě
a jazykové pamětí u většího vzorku respondentů nepotvrdil. Vztah mezi
úspěšností v ukázkách jazyků a vztahem k cizím jazykům u žáků 3. ročníku se
nepotvrdil, korelační koeficient (Spearmanův) byl 0,051378 na hladině
významnosti 0,05. Stejně tak u žáků 4. a 5. ročníku se nepotvrdil, korelační
koeficient (Spearmanův) byl -0,27457 na hladině významnosti 0,05. Těžko
stanovit, z jakého důvodu se na širším vzorku respondentů korelace nepotvrdila.
Zkoumaný vzorek není natolik velký, aby jeho výpovědní hodnota byla pro
nás dostačující.
Předmětem našeho dalšího zkoumání bude zjišťování faktorů (motivace,
intelekt, nadání, zkušenost atd.), které se podílí na vnímání jazyka a hudby u žáků
mladšího školního věku. Například úroveň motivace k učení se cizího jazyka
(nebo negativní zkušenost z výuky cizího jazyka) může sehrávat svou roli.
Závěr
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit úroveň jazykové paměti u žáků
3., 4. a 5. tříd základních škol a zmapovat roli hudby ve výuce cizích jazyků.
Ukázalo se, že u žáků, kteří byli předmětem našeho zkoumání, převažuje
kladný vztah k hudbě, a co je pro nás zvláště potěšující zjištění, respondenti
vyjádřili i pozitivní postoj k učení se cizího jazyka. Bylo potvrzeno, že žáci
3. ročníků, kteří navštěvují základní uměleckou školu, byli v poznávání cizích
jazyků úspěšnější oproti těm, kteří vzděláváni na základní umělecké škole
nejsou. Očekávaly jsme podobné výsledky i u žáků 4. a 5. tříd, ale náš
předpoklad se nepotvrdil. Je třeba však zdůraznit, že se jednalo jen o malý
vzorek respondentů (ze 145 žáků jen 42 z nich navštěvuje ZUŠ). Nepotvrdila
se ani korelace mezi vztahem k hudbě a jazykovou pamětí.
Tyto výsledky vzhledem k nízkému počtu respondentů nelze generalizovat, ale poslouží jako základ k navazujícím výzkumným šetřením. V další
etapě bychom se nejprve chtěly zaměřit na komparaci výsledků žáků primárního
a sekundárního vzdělávání za použití stejné metodologie a poté se soustředit
na vybrané spolupůsobící faktory, které se na vnímání hudby a jazyka podílejí.
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Poděkování
Článek byl vytvořen na základě Specifického výzkumu Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové č. 2105. Studie byla schválena etickou
komisí Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ze dne 22. 01. 2019.
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Sprítomnenie akčného umenia v priestore akcie
Presence of Action Art in the Space of Action
Barbora Kováčová
Abstract
The paper presents the art of action in the space of communication, time
and action. The presence of action in space creates the ambition to point
out the possibilities and limits of working with young people.

Keywords: Action art. Youth. Space. People. The photo.
Človek v priestore akčného umenia
V akčnom umení je možné vnímať telo (v zmysle vnímania telesnej
integrity), ktoré existuje a pohybuje sa v rôznorodo v charakteristickom
v priestore. Telo, pohyb a priestor je možné variabilne prepájať ako izolované,
ktoré sa menia z izolovaných na synergické. Ak operujeme s pojmom pohyb,
je potrebné upozorniť, že skôr ako pohyb tanečný, máme na mysli pohyb,
ktorý má aj vizuálny motív. Nakoľko akčné umenie možno primárne
považovať za vizuálne umenie, v ktorom sa využíva na vytvorenie/dotvorenie
dojmu, akcia v priestore bežných prvkov. Pohyb môže byť súčasťou jednej
položky v rámci kompozície, alebo sa dotýka celej kompozície. S akýmkoľvek
pohybom priestor (o)žije. Zároveň je potrebné upozorniť, že priestor je
premenlivý a jedinečný. Účastníci sa v priestore stretávajú tvárou v tvár
v určitom čase a po dobu samotnej akcie. Každý z účastníkov reaguje
odlišným spôsobom na priestor, čím vzniká rôznorodosť vo vnímaní akcie
a reakcie, často gradujúcej, či opakujúcej, čo sa týka použitých motívov.
Umenie podľa Sholette et al. (2018) možno vnímať ako sociálnu akciu
typickú priamou akciou, altenatívnym organizovaním, kolektívnym učením
a zároveň spôsobom nevšedného vyjadrenia sa. Možno tvrdiť, že je zároveň
intermodálnym, pomerne často využívajúci všetky druhy umenia a ich výber
je realizovaný práve tu a teraz, v priestore akciu, komunikácie a času.
Činnosť aktéra v priestore vyžaduje určité priestorové skúsenosti
súvisiace aj s vlastnosťami priestorových prvkov, či objektov. Poznať význam
použitia prvku/objektu v práve vytvorenom vizuálno-akčnom obraze je
nanajvýš zaujímavé. Kaščáková (2019) tvrdí, že obdobie dospelosti má svoju
špecifickú dynamiku, v ktorej sa odráža originalita človeka, schopnosť meniť
sa, líšiť sa, rekonštruovať, či prispôsobovať sa. Rovnakou variabilitou sa
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vyznačuje aj akčné umenie v tomto vývinovom období. Pre človeka
v rôznorodom priestore vznikajú situácie, ktoré v prvom náhľade nesú ideu
predstavujúcu konzistentnú štruktúru (v zmysle vnútornej logiky so sprievodnými
spôsobmi vyjadrenia v kontexte emócií, činností), ale vo vzťahu s okolím,
s iným človekom môžu vytvárať variabilné idey, ktoré sú ovplyvnené
skúsenosťou, zážitkom, alebo náhľadom človeka, skupiny (Kováčová et al.,
2019). Action art je umenie v aktuálnom čase a priestore (Biarincová, 2020),
ale ako forma je nezávislé na matérii a dáva autorom jednoduché možnosti
premiestňovať sa a komunikovať s adresátom (Kováčová, 2020).
Sprítomnenie akčnosti cez fotografie
Sprítomnenie životného príbehu, alebo konkrétneho sledu udalostí,
prostredníctvom viacerých snímok predstavuje pre diváka príbeh. Často býva
svojím zameraním autentický. Býva zobrazovaný pred divákmi, ktorí sú do
interakcie povzbudzovaní a zvyčajne sa toho aktívne zúčastnia. Séria snímok,
čo sa týka počtu nemôže byť v žiadnom prípade určená, skôr zoskupenie
jednotlivých snímok, ktoré sprostredkovávajú divákovi „dôležité“ body v živote,
sú zobrazené v prospech spoznávania akcie. Účastník v akcii vníma, interpretuje
a snaží sa porozumieť telu v rámci prostredia, ktoré kreuje a prispôsobuje
svojím konaním (Kováčová, 2020). Súčasťou akčného umenia je okrem iného
aj fyzická prítomnosť účastníka, aktéra samotného diela. Ide o zdôraznenie
procesuálnosti, ktorá je zachytená v obrazoch, v jednotlivých sekvenciách.
Obrazy, sekvencie je možné zachytiť ako už bolo spomenuté prostredníctvom
konkrétneho média – fotografie. Zároveň nachádzame aj tvrdenia, kde je
zdôrazňované, že aktér je dôležitejší ako samotný výtvor. K danému tvrdeniu
sa vyjadrujú Anorson a Jobertová (2011), ktorí popisujú aktéra (umelca)
vystupujúceho spoza plátna. Plátnom sa stáva priestor tvorby. Aktér takto
prezentuje svoje konanie (akciu) ako umelecké dielo práve na danom plátne.
Práve akcia nahrádza hmatateľný produkt, ktorý by bolo možné kúpiť alebo
predať.
Schematické spracovanie sprítomnenia umožňuje zobraziť množstvo
hierarchických informácií s horizontálnym smerovaním. Horná časť hierarchie
sa zobrazuje hlavný zámer sprítomnenie (zvislo). Dané rozloženie približuje
čitateľovi a potenciálnemu divákovi vnímať mnohé súčastí v procese
sprítomnenia v súvislosti s fotoperformanciou. Daný spôsob zobrazovania,
napriek jeho nevšednosti, môže mať ambíciu byť súčasťou pregraduálneho
a/alebo postgraduálneho vzdelávania pedagógov zabezpečujúcich predmet
výtvarná výchova (pozri Valachová, Kmeť, 2019).
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Schéma č. 1: Sprítomnenie príbehu

Zdroj: Kováčová (2020)
Koláž nazvaná Mačárk (čítaj od konca), prezentuje základné okamihy
zo života mladého človeka, ktorý prerozprával životný príbeh ps využitím
prírodných fragmentov za účasti divákov (tiež mladých ľudí) a zachytenia
konkrétnych okamihov (Fotografia č. 1). Pri tvorbe nie je dôležitý počet
snímok, skôr samotný celok, ktorý je z nich vytvorený prináša divákovi paletu
životných snímok a samotného prežívania.
Fotografia č. 1: Mačárk

Samotný celok (Fotografia č. 1) predstavuje synergiu troch prvkov
(telo – pohyb – priestor) prelínajúcich sa v rámci vizuálneho zobrazenia.
Treba si uvedomiť, že telo je len schránkou pre dušu, či je pokojná alebo nie,
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vždy po jej pominutí zostáva len tieň. Či chceš, alebo nie, po celý život ťa tieň
sprevádza, ... niekedy tvrdý, burácajúci, inokedy jemný až éterický ... život je
presne taký istý, raz je tvrdý až krutý, inokedy sa blahosklonne pozerá na to
ako kráčaš, kde si a kam ideš (z monológu aktéra 1).
Prezentovaný príbeh (Fotografia 2) zobrazujúci narodenie človeka,
jeho život a následný život po smrti. Samotná akcia aktéra bola založená na
popise základných atribútov života, ktoré sú pre človeka vo viere významné
a určujúce.
Fotografia č. 2: A zrodil sa človek

Nový (1989) opisuje životnú cestu človeka ako trajektóriu v jeho
sociálno-historickom priestore a čase, v ktorom prebiehajú udalosti v súvislosti
so zmenami v sociálnych rolách a aj individuálnych rolách. Výsledkom životnej
cesty sú praktické činnosti v daných objektívnych možnostiach, a to osobných,
skupinových, spoločenských, prírodno-historických tvoriace samostatnú
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dynamickú štruktúru a ďalšie aktivity orientované na zabezpečenie sýtenia
potrieb a požiadaviek v priebehu diskontinuálneho biografického času človeka
(porov. Nový, 1989, s. 32-34). Zároveň v bežnom živote sa tvárnosť človeka
v synergii s okolím stretáva s množstvom premenlivých udalostí. Ako tvrdí
Keleman (1997) deň človeka začína zobudením a končí zaspávaním a medzi
tým sú to rôznorodé kontakty s rodinou, kolegami, susedmi a inými. Na
základe činnosti, alebo sledu činností vznikajúce udalosti formujúce sa počas
celého dňa, čím napĺňajú človeku osobný priestor a často zostávajú nedokončené,
nedopovedané (zostávajú otvorenými). Človek sa k myšlienkam vracia počas
prežívania postupne.
Záver
V období dospelosti je akcia považovaná za zážitok, zážitok je
skúsenosť, skúsenosť je poznanie. Pasívne poznanie nie je možné. Práve
situácie, ktoré sú využívané v akčnom umení v tomto období vychádzajú zo
životných udalostí. Vytvára sa priestor pre analógiu s výtvarnými procesmi
a umením vôbec, zo vzťahov a súvislostí medzi životom a umením. To, že
účastníci zažívajú túto udalosť spoločne, v konkrétnej skupine (napriek tomu
sa poznať nemusia) im umožňuje hovoriť o spoločne prežitom, nie sprostredkovanom. Námet má byť otvorený a má byť podnetom pre komunikáciu,
akcia má byť príležitosťou pre spontánnu expresiu.
Akčné umenie predstavuje rôznorodé spôsoby vyjadrovania vytvárajú
možnosť sociálnej interakcie a zároveň rozvíjajú vzťah k výtvarným hodnotám
a procesu akčnej tvorby.
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Využitie kresby pri ťažkostiach v písaní
Use of Drawings in Trouble with Writing
Blanka Kožík Lehotayová
Abstract
Drawing requires the operation of a complex of mechanisms that are
also involved in the acquisition of writing. Based on neuropsychological
analysis, it is possible to identify weakened mechanisms that can cause
some problems in initial writing. Targeted intervention through repetition
of drawing has potential to eliminate the dysfunction of neuropsychological
indicators of difficulties of a child with a developmental writing disorder.
This contribution is a partial output of the project Kega č. 002UK-4/2020 Supporting a Child with Impaired Sensory Processing Through
Multisensory Environment.

Keywords: Drawing. Writing. Developmental writing disorder.
Neuropsychological factors.
Úvod
Kresba je pre dieťa základom pre následné písanie konvenčných
grafém v podobe písaného písma. Písanie predstavuje komplexný systém,
ktorý zahŕňa širokú škálu kognitívnych a neurálnych zobrazení a procesov.
Prerušenie ktoréhokoľvek z nich môže mať za následok problémy s písaním,
pričom jeho charakter závisí od povahy a rozsahu deficitu. Ťažkosti v písaní
súvisiace s vývinovou poruchou písania, môžu podľa Jucovičovej, Žáčkovej
(2008) spôsobovať práve vnútorné vplyvy. Nejedná sa o narušenie výkonného
orgánu t. z. ruky, ale ide o funkčnú poruchu motorických dráh, ktoré vedú
signál z receptora do centra mozgu a späť k ruke, ktorou dieťa píše.
Čo najskoršia diagnostika a cielená intervencia je považovaná za
zásadný faktor podpory jedincov s vývinovými poruchami učenia, vrátane
vývinovej poruchy písania. Deti, u ktorých je riziko vzniku vývinových
porúch učenia si vyžadujú čo najskoršiu cielenú intervenciu a podporu
v zmysle metodickej podpory, či odporúčaní, zdôrazňuje Magová (2020). Na
Slovensku sa k diagnostikovaniu vývinových porúch učenia využíva viacero
nástrojov, ktoré sú určené pre jedincov, ktorí už vedia čítať a písať. Uvedená
podmienka je dôvodom toho, že vývinové poruchy učenia bývajú u dieťaťa
diagnostikované až v druhom ročníku základnej školy, prípadne neskôr.
Prostredníctvom špeciálnopedagogických skríningových nástrojov možno
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predikovať na základe istých rizikových symptómov ťažkosti dieťaťa v učení
sa písať a čítať v základnej škole už v období predškolského a začiatku
mladšieho školského veku (Gabarík et al. 2017).
Prejavy vývinovej poruchy učenia súvisiace s grafickou expresiou
Úroveň rozvoja detskej kresby a písma priamo súvisí s grafomotorickou
vyspelosťou dieťaťa. V kreslení a písaní je nevyhnutná súhra medzi
fyziologickými a psychickými funkciami. Grafomotoriku spoluvytvára
komplex psychomotorických činností ovplyvňovaných úrovňou senzomotoriky,
hrubej aj jemnej motoriky a ich celkovej koordinácie (porov. Doležalová,
2010; Valachová, 2013; Belešová, 2017; Fábry Lucká, 2017 a i.). Rozvíjanie
psychických funkcií v koordinácii hrubej i jemnej motoriky sa v predprimárnom
vzdelávaní centruje na rozvoj zmyslového vnímania (zrakové, sluchové,
hmatové, ale tiež aj vnímanie tela), diferenciálnych schopností (zrakové,
sluchové, hmatové, fonematický sluch), orientácie v čase, priestorovej
orientácie a predstavivosti, zrakovej a sluchovej pamäte, zrakových a sluchových
analyticko-syntetických činností, rytmického cítenia.
Nevyhnutným faktorom určovania vývinových porúch učenia, vrátane
vývinovej poruchy písania, je ich odlíšenie od iných porúch, ktoré sa
vyskytujú na základe zníženej úrovne intelektových schopností, zmyslového
postihnutia, nízkej úrovne motivácie v učení sa, v dôsledku nepodnetného
sociálneho prostredia a i. Vývinové poruchy učenia sú poruchami psychického
vývinu, ktoré podliehajú prirodzeným zmenám kvalitatívneho i kvantitatívneho
charakteru. Vývinová porucha písania (dysgrafia) je vývinovou poruchou
grafomotorického prejavu, kedy dieťa nemá žiadnu závažnejšiu zmyslovú ani
pohybovú poruchu, avšak nedokáže adekvátne napodobniť tvary písmen
a číslic, nepamätá si ich, zrkadlovo ich zaznamenáva, zamieňa si ich (porov.
Jucovičová, Žáčková 2008; Zelinková 2009; Mlčáková, 2009; Bartoňová
2013). Rozmanitosť prejavov dysfukcií primárne súvisí s vekom, čo poukazuje
na rozličnú úroveň rozvojových a vývinových ukazovateľov procesov zrenia
a učenia sa (Chung, Patel, 2015; Ťulák Krčmáriková, 2020). Z hľadiska
vývinu predstavuje dysfunkcia neúplne vyvinutú konkrétnu funkciu, či
nesprávnu, nedostatočnú úroveň vývinu danej schopnosti. Bartoňová, Magová
(2018) upriamujú pozornosť na deficit predovšetkým vo fonologických
a vizuálnych procesoch, v oblasti reči, automatizácie a pamäti. Výrazný
podiel na ťažkostiach v grafomotorickej expresii sa často spája aj so zníženou
alebo limitnou koordináciou pohybov tela a artikulačných orgánov. Ako
upozorňuje Kováčová (2011), problém v písaní, prípadne aj kreslení, vzniká
ako dôsledok vzťahu motorických funkcií s psychikou a zrením nervového
systému dieťaťa. Dysgrafia, podobne ako aj ďalšie vývinové poruchy, je
poruchou vrodenou, ktorá vznikne na základe istého poškodenia v období
pred narodením, počas pôrodu, prípadne krátko po narodení. Niekedy je
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etiológia neznáma alebo nie je jednoznačná (porov. Jucovičová, Žáčková
2008; Zelinková 2009; Bartoňová 2013; Chung, Patel, 2015 a i.). Príčin
ťažkostí v písaní je viacero a vyskytujú sa v rozmanitých kombináciách
symptómov.
Možnosti intervencie prostredníctvom kreslenia
Medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa vývinovými poruchami učenia
existujú rôzne charakteristiky týkajúce sa ich vzniku. Teoretické zdôvodnenie
deficitov čiastkových funkcií v podobe systému percepčných a kognitívnych
funkcií predstavuje ucelený rámec, z ktorého vychádza Lurija (1989, In.
Pokorná, 2010). Na základe jednotlivých funkcií zostavil model, ktorého
zloženie určujú tri funkčné jednotky:
‒ systém vstupu, ktorý súvisí s funkciami, kde prebieha proces prijatia
informácie, analýza informácie a uchovanie informácie,
‒ systém výstupu, kde zohráva zásadný proces programovanie, regulácia
a vykonávanie činnosti,
‒ systém aktivácie, ktorý zabezpečuje vedomý priebeh všetkých
procesov.
Proces písania a kreslenia je komplexom činností mechanizmov, ktoré
súvisia s viacerými neuropsychologickými ukazovateľmi. V prípade identifikovania minimálneho deficitu niektorej z funkcií, je nevyhnutný globálny
prístup v diagnostikovaní všetkých vzájomne súvisiacich psychických funkcií.
Vývinové poruchy učenia podľa uvedenej teórie súvisia s poškodenou
funkciou rôznych typov mechanizmov mozgu – neuropsychologických
faktorov, ktoré predstavujú základ neuropsychologickej analýzy (Luria, 1989;
Xomskaya, 2002; Akhutina, 2002; Quintanar, 2009; In Mata et al., 2014). Na
základe neuropsychologickej analýzy je možné identifikovať konkrétne
mechanizmy, ktoré sú deficitné a spôsobujú problémy v písaní.
Systém percepčných a kognitívnych funkcií predstavoval pre Mata et al.
(2014) východisko k vytvoreniu diagnostického nástroja s názvom „Štruktúra
neuropsychologického hodnotenia dieťaťa“. Vymedzené neuropsychologické
ukazovatele v podobe sledovaných kategórií sa v uvedenom diagnostickom
nástroji vzťahujú na percepčné globálne a analytické stratégie, kinestetickú
a kinetickú integráciu, audio-verbálnu a vizuálnu pamäť, fonematickú
integráciu, kontrolu a reguláciu. Všetky kategórie sa týkajú konkrétnych
mechanizmov, ktoré sa spolupodieľajú na písaní. V prípade oslabenia
niektorej z funkcií prejavujúcej sa ťažkosťami v grafomotorickej expresii, sa
podľa zrealizovaného zahraničného výskumu podarilo deficity eliminovať.
Intervencia spočívala v cielene opakovaných sériách činností primárne
založených na kreslení.
Intervenčný program pre deti s oslabenými neuropsychologickými
ukazovateľmi a diagnostikovanou vývinovou poruchou písania je súčasťou
vyššie uvedeného diagnostického nástroja. Obsahuje tri nadväzujúce etapy
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a to prípravy na kreslenie, úvodu do grafickej činnosti a kresby objektov.
Každá z etáp obsahuje špecifické ciele a konkrétne učebné situácie ich
napĺňania.
Príprava na kreslenie: Cieľom je identifikovať a analyzovať základné
prvky objektov. Učebné situácie obsahujú úlohy percepčného charakteru (o. i.
vymenovanie objektov, identifikovanie objektov a ich charakteristiku,
komparáciu objektov, rozlišovanie priestorových vzťahov a symbolickú
reprezentáciu objektu prostredníctvom verbálnej a grafickej expresie).
Úvod do grafickej činnosti: Cieľom je rozvíjať vizuálnu a priestorovú
percepciu objektov. Učebné situácie majú percepčný a verbálny charakter (o. i.
kreslenie geometrických útvarov, čiar a jednoduchých modelov na základe
predlôh, spájanie bodov, čiar). Obrázok 1 je ukážkou vybraného námetu,
ktorý v tejto etape prezentuje zadanie dokresliť do vopred pripravenej schémy
zvieraciu postavu podľa určenej predlohy.

Obr. 1: A – predloha; B – všeobecný model k dokresľovaniu

Kreslenie objektov: Cieľom je skvalitniť úroveň kresby a to identifikovaním zaznamenaného námetu samotným dieťaťom, ale aj externým
pozorovateľom. Učebné situácie obsahujú rovnako ako bolo tomu aj v druhej
etape, úlohy percepčného a verbálneho charakteru (o. i. reprezentáciu objektov
a ich detailov, kreslenie jednoduchých objektov podľa predlohy, analýzu
predlôh, kontrolu a zhodnotenie nepresností samotným dieťaťom, autonómnu
kresbu). Ukážku vybraného námetu z realizácie kreslenia jednoduchých
objektov – ženskej a mužskej postavy prezentuje úroveň kresby pred začiatkom
intervenčného programu s označením „A“ a po jeho ukončení s označením
„B“, ktorú uvádzame na obrázku 2.

Obr. 2: Kresba ženskej a mužskej postavy pred realizáciou
a po ukončení intervenčného programu
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Popis príkladov realizovaných činností a čiastočných výsledkov
uskutočneného výskumu deklaruje progres v prípade pravidelne a cielene
realizovanej činnosti – kresby u detí s vývinovou poruchou písania. Komplexná
kvalitatívna analýza kresieb po ukončení intervenčného programu bola
vykonaná viacerými výskumníkmi a vykazuje u skúmaných detí signifikantný
progres. Funkčné zlepšenie nastalo v každej z vymedzených neuropsychologických ukazovateľov diagnostického nástroja. Okrem toho sa výrazne
preukázala vnútorná motivácia detí v podobe zvýšeného záujmu o grafomotorickú činnosť a najmä rozhodnosť vo výbere námetu kresieb.
Záver
Pri zaznamenávaní tvarových prvkov písaných písmen, či prvých
písaných písmen, môžu byť u detí po nástupe do prvého ročníka základnej
školy identifikované viaceré problémy v grafomotorickom prejave. Vývinová
porucha grafomotorickej expresie prítomná od narodenia sa výrazne prejavuje
práve v tomto období, čo predstavuje pre učiteľa (vrátane rodičov), ale najmä
deti výraznú záťaž. Z toho dôvodu ponúka včasná intervencia v podobe
cieleného programu, ktorého súčasťou je o. i. kreslenie, jednu z alternatív, ako
u dieťaťa podporovať rozvíjanie deficitných funkcií a napomôcť tak
k bezproblémovejšiemu zvládnutiu učenia sa písať písaným písmom
v základnej škole.
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Vizuálne a akustické štruktúry
výstavného projektu Podlaha
Visual and Acoustic Structures
of the Exhibiton Project Named the Floor
Martin Kratochvil
Abstract
A contribution deals with an exhibition project named The Floor. It
approaches teacher-trainer strategies during teaching students and
preparing them for their future careers. Teaching methods and strategies
are described through the process of preparation and creation of an
exhibition of art works by students of the Art education study program.
The exhibition The Floor was created in mutual student-teacher cooperation
and it analyzes the features of the work and its creation, which uses
repetition as a principle of artefact construction. The closing analysis
deals with some of intermedia and interdisciplinary overlaps which exist
in artistic creation.

Keywords: Art education. Repetition. Painting. Stencil.
Na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uplatňujeme rôzne metódy ako
študentom sprostredkovať obsahy a formy, ktoré neskôr vo svojej učiteľskej
praxi uplatnia. Jednou z nich je stratégia prípravy a realizácie výstavy
v priestoroch Galérie Univerzum na pôde Pedagogickej fakulty. Konkrétnym
príkladom je výstavný projekt pod názvom PODLAHA, ktorý sa realizoval
zimnom semestri školského roku 2019/ 2020. Vernisáž výstavy prebehla dňa
21. novembra 2019.
Autorom koncepcie a kurátorom výstavy bol autor článku. Spoluautormi realizácie výstavy boli študenti 1. a 2. ročníka študijného programu
učiteľstva výtvarného umenia (v kombinácii).
Zámerom koncepcie výstavy bolo vytvoriť priestor pre diskusiu
o možnostiach intermediálnych a interdisciplinárnych presahov výtvarnej
tvorby. Koncept výstavy bol navrhnutý tak, aby študenti mohli priamo pri
vytváraní výstavy skúmať povahu výrazových prostriedkov nielen výtvarnej
tvorby. Skúmali sa vzťahy jednotlivých elementov ako je farba a priestor,
priestor a plocha, bod, pohyb bodu na ploche a v priestore, tvar a farba. Pri
samotnej realizácii výstavného projektu sa otvorili témy usporadúvania
stavebných prvkov a tvorby kompozície. Skúmali sa metódy vrstvenia,
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prekrývania, fázového posuvu, optická pulzácia tvarového a farebného rytmu,
opakovania či repetitície výtvarných elementov. Pri diskusiách v rámci
realizácie výstavy sa načrtli témy o determinácii výstavby kompozície, vplyvu
materiálov na proces tvorby ako aj problémy ako sú vzor (patern), dekor,
farebná hramónia či farebný akord, kontrast, kontrapunkt, akcent. Proces
realizácie výstavy v galérií je komplexnou interaktívnou činnosťou, ktorá
intenzívne prispieva k rozvoju výtvarno-pedagogických zručností a skúseností
nielen študentov ale aj ich pedagógov.
Výstava bola realizovaná prostredníctvom kolektívnej maľby na
podlahu galérie pomocou šablón. Rozsah maliarskej aktivity vyplnil takmer
celú plochu podlahy galérie a vznikol tak pôsobivý priestor.

Kvôli výstavným podmienkam Galérie Univerzum, nebolo možné
realizovať zámer maľby priamo na podlahu. Alternatívne sa zvolili veľkoplošné kryty podlahy z čiernej netkanej textílie a krycích transparentných fólií
HDPE 4,5 µm a LDPE 35 µm o rozmeroch 5x4m. Fólie sa k podlahe fixovali
farebnou lepiacou páskou. V priestore galérie vzniklo 6 polí, každé o výmere
20m2. Tri a tri polia boli spojité do jedného celku. Samotná organizácia
maliarskeho priestoru pripomínala herné prostredie aké poznáme z telocviční
či športových hál. Tento moment podnietil účastníkov realizácie výstavy
k diskusii o interdisciplinárnom vzťahu výtvarnej tvorby a športu.
Šablóna so svojím vzorom má lineárny charakter a je určujúcim
determinantom základnej štruktúry usporiadania všetkých prvkov kompozície.
Lineárny charakter šablóny tvorí abstraktnú /geometrickú/ sieť „maľovanky“.
Pri vypĺňaní tejto maľovanky môžeme klásť dôraz na rôzne jednotlivé zložky
základného vzoru a vytvárať tak iné a inak pôsobiace zostavy vzorov.
Môžeme sledovať lineárnu väzbu jednotlivých tvarov a zamerať sa na ich
zdôraznenie v rytmickom (pravidelnom či nepravidelnom) striedaní. Samotná
farba vytvára priestorové pôsobenie na vnímateľa. Striedaním svetlých
a tmavých tónov, či teplých a studených tónov dochádza k opticko-priestorovej ilúzii. Opakujúci sa vzor istej veľkosti na dostatočnej veľkej ploche
vytvára aj opticko-kinetickú ilúziu. Rozsiahlosť maľby na podlahe, striedanie
farebných vzorov v repetitívnej a rytmicky priestorovej ilúzii prispievalo až
k halucinačno-kineticko-iluzívnym vnemom. Tento vnem bol intenzívnejší
hlavne pri samotnom vytváraní vzorov, keď sústredená pozornosť maliara
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neustále prepínala od detailu vytváraného vzoru k celkovému pohľadu na
plochu maľby. Tento vnem bol fyziologicky doplnený o opakujúcu sa fyzickú
aktivitu z drepu do stoja a zmenu tlaku v tele. Kombinovateľnosť a variabilnosť
farebných zostáv podnietila k diskusii o „nevyčerpateľných“ možnostiach
v rámci uzavretého systému, ktorým je aj maľba. Práca prostredníctvom
šablóny, či prostredníctvom vzorov podnecuje k úvahám o matematických
modeloch tvorby a o pojmoch ako sú variácie, permutácie, kombinácie či
štrukturácia výtvarných prvkov pomocou presných pravidiel do radov či sérií.

Vernisáž výstavy bola pripravovaná ako performatívna paralela hier
so slovom, zvukom a obrazom ale aj športových či detských hier s loptičkami.
V rámci „šuškandy“ a „overenej informácie“ mala výstavu otvárať hudobníčka,
ktorá bude hrať na-há. Názov výstavy sa z PODLAHA zmenil na PodľaHA.
Z hier so slovom upozorním na HA vo výraze AHA a HA HA. Paralelu
nachádzame v slove, pojme a hnutí DADA. Pri akustických hrách sa
realizovali okrem iných i tóny a akordy H a A. Program vernisáže realizovali
študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, ktorý disponujú aj hudobným
vzdelaním. V hre na gitare a svojou vlastnou pesničkovou tvorbou sa
predviedla Ema Knéblová a na úvod svojej prezentácie zahrala na H. Ďalším
vystúpením bola interpretácia skladieb Yanna Tiersena v podaní študentky
Silvie Novosadovej. V rámci komentovanej prehliadky kurátor výstavy
využíval klavír ako prostriedok ukážok kompozičných paralel a alúzií
vytvoreného výstavného prostredia práve na skladbe od Yanna Tiersena.
V debate sa pertraktovali problémy hudobnej a výtvarnej formy, harmónie
a dodekafonie, repetitívnosti a serializmu. Z diskusie vyplynuli viaceré
zaujímavé aspekty analógií a paralel organizovanej improvizácie v hudbe
a výtvarnej tvorbe. Uvedieme niekoľko príkladov.
Problematikou priestoru a zmenou vnímania priestoru maľby ako
procesuálnym javom sa zaoberali už futuristi, ktorý uvažovali o performatívnej
prezentácii ako o maliarskej aktivite.
Dňa 8. marca 1910 v Turínskom divadle Chiarella zorganizovali
Futuristický večer, kde prezentovali svoje myšlienky. S definovanou
naliehavosťou k „aktivite“ a „zmene“ umenia, ktoré „hľadá vlastné prvky vo
svojom okolí“, sa futuristickí maliari obracali k novej forme prezentácie.
Boccioni uviedol, že maľby nemajú byť iba vonkajšou scénou a pozadím
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divadelného výjavu. Podobne napísal Soffici, že „divák sa musí nachádzať
v centre maliarskej akcie“. (Goldberg, R. 2001, s. 15)
Jeden z predstaviteľov hudobného minimalizmu resp. repetitívnej
hudby La Monte Young (1935) v Sláčikovom triu (1958) prvýkrát aplikoval
svoju koncepciu objavu zvukového priestoru, ktorá spočíva na dlhom znení
tónov (v tomto diele až niekoľkominútové znenie kvárt a kvínt). „Človek sa
musí dostať dovnútra zvuku, [ ... ] čo je ľahšie, ak sú tóny veľmi dlhé.“ (Pudlák
1991) Young tak narába s reálnymi tónmi a tónmi, ktoré vznikajú v predstave
poslucháča (čiastkové, alikvotné tóny). Vo svojej kompozícii Drift Studies
(1966) použil sínusový tón, ktorý si má poslucháč „zafarbiť“ v predstave, čím
vzniká zaujímavý zvukový i zážitkový efekt. „Dostanete úžasný pocit, že vaše
telo mäkko vpláva do priestoru i času, unášané týmito zvukovými vlnami.“
(Dorůžka 1991)
Paralelou na výstave PODLAHA je priestor maľby na podlahe, do
ktorej divák môže vstúpiť a stane sa jej súčasťou. Veľkosť maľby a jej
horizontálne umiestnenie je analogické dĺžke tónov, ktoré pohlcujú
poslucháča. Alikvotne tóny by sme mohli prirovnať k možnosti výberu
príbuznej farby, ktorá vytvára tieň a teda priestorovú ilúziu, či rozvibruje
základný farebný tón a vytvára optickú ilúziu pohybu.
Návod „usporiadať“ a zároveň ponechať mieru voľnosti a improvizácie
je uvedený aj v diele amerického skladateľa Terry Rieleyho (1935). Jedna
z jeho najznámejších skladieb In C (1964), ktorú vytvoril po návrate z Európy,
pozostáva z 53 melodicko-rytmických modelov, ktoré môže hrať ľubovoľný
počet hráčov na ľubovoľných nástrojoch. Každý hráč si môže vybrať, kedy
začne hrať a koľkokrát bude daný model opakovať. Jednotné je len tempo,
akási pulzácia v osminových hodnotách. Výsledkom je hudba pravidelného
tepu (pulzu), rozmanite sa kánonicky prelínajúcich melodicko-rytmických
modelov. Zároveň vznikajú zvláštne melodické i harmonické premeny, ktoré
napriek tzv. tónine In C majú viac modálny charakter. (Martináková, Z. 2001)
Podobnosť nachádzame v práci so šablónami, kde si každý „maliar-hráč“ môže vybrať s ponúknutých šablón. V uvedenom projekte výstavy
PODLAHA boli štyri hlavné a tri doplňujúce. Maliar-hráč mal možnosť
výberu pestrej palety farieb a bolo len na ňom akú farbu vyberie, či si ju
namieša a použije pri vytváraní základnej štruktúry, ktorá je daná samotnou
šablónou. Zaujímavým prínosom je práca s doplnkovou šablónou, pomocou
ktorej sa vypĺňajú vnútorné plochy danej štruktúry. Akcentovanie vybraného
tvaru, vybranou farbou je originálnym vstupom do predom definovanej
štruktúry. Maliar-hráč si vyberá miesto kde, začne, a koľkokrát bude daný
vzor opakovať. Zaujímavé je aj prelínanie a prekrývanie jednotlivých akcentov
a ich rytmických usporiadaní. Vznikajú tak zvláštne rytmické premeny toho
istého vzoru.
Iným príkladom môže byť futuristami vyhlásený Manifest umenia
hluku, ktorý naznačil význam mechanickej hudby, či Dynamické a Synoptické
vyhlásenie kde načrtli pravidlá pre pohyby tela (body actions), ktoré boli
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založené na stakátových – trhaných pohyboch strojových mechanizmov a ako
„geometrická gestikulácia v topologických figúrach, synteticky tvorené
v priestoroch kociek, kvádrov, špirál a elíps“. Časť manifestu Syntetického
divadla sa venovala vysvetleniu idey simultánnosti, ktorá je zrodená
z improvizácie, osvietenia, intuície, zo sugestívneho odhalenia aktuálnosti.
(Goldberg, R. 2001, s. 15-25)
Samotný pohyb pri maľovaní na podlahe je určovaný prostredím
a povahou podložky. Zo vzpriameného postoja do drepu, mechanické
vymaľovanie plochy a späť do vzpriamenej polohy, krátky úkrok a znova
drep, poukazuje na mechanizáciu tvorivej činnosti. V uvažovaní o samotnom
akte takéhoto maľovania dospievame k poznaniu, že tvorivý akt je na
začiatku, resp. pred fyzickým aktom maľovania (výber šablóny, akcentu,
farieb, miesta a času) a po akte maľby (reflexia, korekcia). Samotný akt
maľby je pri práci so šablónou síce mechanická ale sústredená činnosť.
Ako paralelu k Futuristickému manifestu uvádzame prácu Steve
Reicha (1936), ktorý v roku 1968 sformuloval základy svojej kompozičnej
techniky v práci Music as a Gradual Process. V nej popisuje podstatu svojej
hudby založenej na procesovosti a postupnej, vo vnútri sa odohrávajúcej
premene.
„Nemyslím proces komponovania, ale samotné hudobné diela sú,
doslovne, procesy. Charakteristickou vecou hudobných procesov je, že
podmieňujú všetky detaily tónov (zvukov) a prechádzajú cez všetky formy
simultánne. (Myseľ kruhu alebo nekonečný princíp.) Zaujímam sa vnímaním
procesov. Chcem počuť proces, ktorý sa deje počas znenia hudby.“ (Reich
1968)
Spomenutá procesualita je prítomná počas celej tvorby výstavy
PODLAHA. Pre diváka, prítomného až po realizácii maľby, na podlahe ostali
prítomné všetky prostriedky potrebné pre realizáciu výstavy ako samostatné
exponáty.
Myšlienku repetície nachádzame aj v Marinettiho „onomatopojickom
delostrelectve“ Zang tumb tumb, ktorá bola pôvodne napísaná v liste
z bulharských zákopov, maliarovi Russolovi v 1912. Marinetty opisuje
„orchester veľkej Bitky“ – „každých päť sekúnd obliehajúce konóny pitvali
priestor akordom tam tuumb – tauumb, znásobené päťsto ozvenami, prebodávajúc, sekajúc, rozhadzujúc zvuk do nekonečna.“ (Goldberg, R. 2001, s. 24)
V diele ďalšieho amerického skladateľa, Philipa Glassa (1937)
nachádzame rozvíjanie repetitívneho charakteru skladby. Glass dospel
k novému kompozičnému prejavu, ktorého podstatou je princíp opakovania
krátkych modelov s aditívnymi rytmickými hodnotami a neustále sa obmieňajúcimi nepatrnými variáciami, ktoré po určitej dobe skokom (akoby technikou
strihu) prechádzajú z jedného úseku do druhého. Jeho názor, že poslucháč má
hudbu vnímať celostne bez začiatku a konca, stojí na iných hudobných
koncepciách než v európskej tradícii, založenej na princípe kontrastu,
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reprízy a stupňovaní gradácie, t. j. podľa Glassa na naratívnom aspekte.
(Martináková, Z. 2001)
Zaujímavým javom na výstave PODLAHA, bola reakcia divákov
a ich prejavená neistota vstupovania do výstavného prostredia. Samotná
inštalácia umožňovala divákovi obísť realizované maľby na podlahe. Divák
však bol zneistený tým, že ak by zvolil obchádzanie, nedostal by sa bližšie
k inštalácii umiestnenej v centre výstavného priestoru. Obavy vyplývali
z tradičného konceptu „nedotýkať sa vystaveného“, nieto ešte pošliapať ho.
Dôvod neistoty mohol vyplynúť aj z obavy o vlastnú obuv.
Podobnosť neistoty pri vnímaní hudobného diela nachádzame
v „chaotických“ skladbách predstaviteľov serializmu (Karlheinz Stockhausen)
alebo pri interpretácii skladby 4'33", ktorú skomponoval John Cage (1912-1992).
Uvedené príklady sú len čiastkou komplexnej problematiky vzťahov
vo svete umenia.
Mnohé podobné paralely hudobného a výtvarného sveta s našou
prácou by sme mohli nachádzať v dielach minimalistov hudobnej či výtvarnej
scény. Uvádzanie ďalších príkladov by presiahol určený rozsah príspevku.
Preto iba spomenieme niektoré mená autorov, ktorých diela by sa pri analýze
problematiky repetície, vzoru a rytmu v umení mohli uvádzať. Hudobníci Erik
Satie, Mauricie Ravel, Steve Reich, Terry Rieley, La Monte Young, Philip
Glass, John Adams, Michael Nyman, Henryk Górecki či Arvo Pärt. Výtvarníci
M.C. Escher, Andy Warhol, Jasper Johns, Jackson Pollock, Paul Klee, Victor
Vaserely, Jesús-Rafael Soto, Miloš Urbásek, Milan Dobeš. V rámci presahov
médií spomeňme tvorbu Milana Adamčiaka a Michala Murína.
Výstava PODLAHA a jej reflexia je príspevkom do komplexných
výtvarno-pedagogických stratégií vyučovania a tvorby výtvarného umenia na
pôde Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
Kompozičné postupy založené na opakovaní určitého vzoru vytvárajú
determinujú vonkajšiu rytmickú štruktúru diela. Táto štruktúra, ak je
dostatočne otvorená vnútorným premenám, umožňuje realizovať množstvo
kompozícií, ktoré môžu vystupovať ako časti celku, alebo ako samostatné
celky. Variabilnosť repetitívnych a vzorových metód výstavby kompozície
umožňuje rozvíjať kombinatorické čiže racionálne myslenie. Miera pridávania
či odoberania jednotlivých prvkov zas rozvíja intuitívnu maliarsku skúsenosť.
Príklady uplatnenia kompozičných postupov založených na opakovaní vzoru
a rytme nachádzame v dielach mnohých autorov výtvarného i hudobného
umeleckého sveta.
Za prínos považujeme fakt, ak sa na úrovni vzdelávania študenti
stretnú s priamou praxou tvorby než len s teoretickým exkurzom do sveta
umenia. Preto zastávame názor, že metódy praktického vyučovania by mali
byť základom metodiky prípravy budúcich učiteľov.
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Vnímání hudby ve vztahu ke studiu a výuce cizích jazyků
Perception of Music in Relation of the Study
and Teaching of Foreign Languages
Ludmila Kroupová, Miloslava Dvořáková
Abstract
The article presents the first results of a pilot research of the language
departements in connection with the Department od Music of the
Pedagogical Faculty of the University of Hradec Králové. The main
theme follows the influence of music in the study of foreign languages.

Keywords: Foreign languages. Music. Teaching. Research. Interdisciplinary
relations.
Úvodem
Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové byl v r. 2018
zahájen výzkum stanovený jako dlouhodobý badatelský záměr na téma
Vnímání hudby ve vztahu ke studiu a výuce cizích jazyků, založený na týmové
spolupráci řady pracovišť. Hlavní podnět vzešel z Katedry německého jazyka,
připojily se Katedry českého, ruského, anglického a francouzského jazyka,
dále Hudební katedra, Katedra technických předmětů a Ústav primární
a preprimární edukace. Na mimo akademické úrovni se podařilo spojit
s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pro
spolupráci při sběru dat byla získána síť základních, středních i základních
uměleckých škol. V dlouhodobé perspektivě se tedy jedná o široce pojatý
pohled pedagogů a lékařů, v němž se prolínají vybrané základní vazby: slovo
a paměť; hudba a paměť; vnímání hudby a cizího jazyka; vliv hudebního
sluchu na vnímání a studium cizího jazyka; propojení vnímání hudby a cizího
jazyka; role hudebnosti při vnímání cizího jazyka.
Paměťový test k rozpoznání slyšeného cizího jazyka
V první fázi probíhal výzkum dotazníkovou formou a výsledky
dotazníkového šetření byly přiřazeny k výsledkům experimentu. Ten spočíval
v provedení paměťového testu, během něhož si respondenti vyslechli stejný
text v deseti cizích jazycích namluvených rodilými mluvčími. V těsné
návaznosti na poslech byla účastníkům náhodně vybrána jedna ze dvou
vytvořených sekvencí, v níž měli za úkol identifikovat pět z poslechnutých
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cizích jazyků – úkolem tedy bylo zapamatovat si a posléze poznat cizí jazyk
bez porozumění konkrétnímu textu, pouze na základě bezprostředně
předcházející slyšené zkušenosti.
Jazyky byly vybrány podle své příslušnosti k jednotlivým jazykovým
rodinám, případně skupinám či podskupinám (viz Tab. 1.) a velký důraz byl
kladen na to, aby byly v obou sekvencích jazykové rodiny zastoupeny
rovnoměrně.1
Tab. 1. Seřazení jazyků dle jazykových rodin, skupin a podskupin.
JAZYKOVÁ
SKUPINA

JAZYKOVÁ
PODSKUPINA

Řečtina

JAZYKOVÁ
RODINA
Indoevropské jazyky

Dánština

Indoevropské jazyky

Germánské jazyky

Severogermánské j.

Švédština

Indoevropské jazyky

Germánské jazyky

Severogermánské j.

Malajština

Austronéské jazyky

Malajsko-polynéské j.

Malajské j.

Vietnamština

Austroasijské jazyky

Mon-Khmerské j.

Japonština

Japonsko-rjúkjúské j.

Sino-thajské j.

Čínština

Tibeto-čínské j.

Sinotibetské j.

Kazachština

Altajské jazyky

Turkický jazyk

Turečtina

Altajské jazyky

Turkické j.

Oghuzské j.

Finština

Uralské jazyky

Ugrofinské j.

Baltofinské j.

JAZYK

Počáteční výzkum se soustředil na realizaci dotazníkového šetření,
v rámci kterého byly vytvořeny série dotazníků pro žáky ZS1, ZS2, ZUŠ
a studenty SŠ a VŠ, kteří byli první (pilotní) testovanou skupinou. Do tohoto
šetření se zapojili též pracovníci uvedených kateder PdF.
V další fázi výzkumu se zapojí rovněž děti z mateřských škol, což si
vyžádá náročnější úpravy dotazníkové formy (nejen zásadní zkrácení
dotazníkových materiálů, které bylo nutné již v případě prvních dvou ročníků
nižšího stupně základních škol, ale především jejich převedení do obrazové
podoby) i pomoc samotných učitelek. Zúčastní se také studující z Univerzity
třetího věku. Pro ně je pro změnu nutná úprava technické stránky nahrávek,
neboť u respondentů starších šedesáti let je obvykle zásadně narušeno
vnímání vysokých zvukových frekvencí.

Pořadí 1: sekvence: řečtina, turečtina, finština, čínština, vietnamština.
Pořadí 2: sekvence: dánština, japonština, švédština, kazachština, malajština.
1
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Nahrávky cizojazyčných textů
Pro potřeby této části výzkumu zástupci jazykových kateder nejprve
vytvořili jednotný krátký text pro jazykovou úroveň A1, přeložený do
angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Pro úroveň A2 – B1 volil každý
zástupce delší text vlastní. Ke spolupráci byli přizváni rodilí mluvčí
uvedených jazyků (vždy muž a žena), kteří oba typy textů namluvili
v nahrávacím studiu. Tyto nahrávky budou figurovat v další fázi náslechového
dotazníkového šetření, dále budou využity pro fonetickou analýzu sledující
shodu jednotlivých výstupů s ortoepickou normou a přistoupí se také
k didaktizaci sledovaných textů a tvorbě variabilních aktivit.
Výběr písní pro didaktické aktivity
Uvedená fáze výzkumu si vyžádala značný objem přípravných prací
a náročná byla i samotná realizace. Téma využití písně ve výuce přitahuje
trvale pozornost pedagogů pro široké možnosti různorodých a dosud často
nevyužívaných přístupů.2
Výběr písní byl zcela podřízen jazykovému hledisku - písně musely
pocházet z dané jazykové a kulturní oblasti. Před školenými česky hovořícími
zpěváky, kteří by se pod didaktickým vedením jazykových pedagogů naučili
anglické, německé, francouzské a ruské písně, byla dána přednost dětem
z cizojazyčných, případně bilingvních rodin, pro něž je daný cizí jazyk
mateřštinou. Pro zachování příslušnosti k věkovým skupinám žáků, kteří jsou
cílovými uživateli zamýšlených didaktických výstupů, byla stanovena
podmínka dětského hlasu (tedy dívčího nebo chlapeckého sopránu či altu)
před nastoupením mutace.
Pro jazykové úrovně A1 a A2 měli zástupci jazykových kateder za
úkol vybrat čtyři lidové písně nebo dětské popěvky, které by reprezentovaly
některou oblast předmětové didaktiky a byly pokud možno spojeny s mimojazykovými reáliemi. Z hudebního hlediska se muselo jednat o přehledně
členěné skladby s jasně strukturovanou stavbou, nosnou melodickou linkou,

„Kromě popsaných konkrétních metod nácviku poslechu s porozuměním ve francouzském jazyce
jmenujme další aktivity, které zlepšují poslechové dovednosti v cizím jazyce. Jejich užitečnost
v cizojazyčné výuce byla potvrzena odpověďmi studentů i učitelů, kteří používají pestrou škálu
dostupných aktivit a sami potřebné materiály v různých zdrojích vyhledávají. Vedle poslechových
cvičení zařazených v používaných učebnicích a cvičebnicích jsou to zejména písně v cílovém
jazyce. Poslech písní je ze zkušenosti učitelů a dle slov studentů obvykle velmi oblíbený. I zde
je doporučeno zvolit vhodný postup práce a píseň před poslechem v hodině didakticky zpracovat
a naplánovat jednotlivé etapy. Nabídnout různé možnosti práce s písní a střídat je, neboť při
využívání stále stejných postupů a zařazování jednotvárných cvičení ztrácí studenti o takové
aktivity zájem a jejich motivace klesá.“ Mádlová, 2018, s. 52.
2
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která však nesmí odvádět pozornost od textové složky, pravidelným rytmickým
průběhem a nekomplikovanou harmonizací.
Na základě předvýběru, který provedl člen hudební katedry, bylo
zvoleno vždy osm melodií. Pro francouzštinu Sur le pont d´Avignon, Frère
Jacques, Savez-vous planter les choux, Meunier tu dors, Il était un petit
navire, Ainsi font, font, font, Lundi matin, Au clair de la lune; pro angličtinu
Row, Row, Row Your Boat, The Alphabet Song, The Farmer in the Dell,
Bingo, The Eensy Weensy Spider, Mary Had a Little Lamb, This Old Man, It´s
Raining, It´s Pouring; pro němčinu Summ, summ, summ, Kuckuck, Kuckuck,
ruft´s aus dem Wald, Häschen in der Grube, Alle meine Entchen, Wer will
fleissige Handwerker sehn, Taler, Taler, du musst wandern, Ri-ra-rutsch, Es
klappert die Mühle; pro ruštinu Cпи, младэнец (Spi, mladjenec), Ktо у нас
хороший? (Kto u nas choroshij?), Eсtь у солнышка друэья (Est' u solnyshka
druz'ja), Kак у нас - tо козел (Kak u nas - to kozel), Mы запели песенку
(My zapeli pesenku), Kотик (Kotik), Mы дружные ребята (My druzhnye
rebjata), Bо поле береза стояла (Vo pole bereza stojala). Jejich nastudování a
následné nahrávky zajišťoval zástupce hudební katedry ve spolupráci s učiteli
zpěvu nebo hudební výchovy vybraných dětí.
Na základě textů jednotlivých písní pak jazykoví pedagogové vytvářeli
různé didaktické aktivity úměrné věku cílové skupiny žáků. Jedná se nejen
o základní typy činností jako je prostá vokální reprodukce, pohybové činnosti,
různé varianty dramatizace nebo doplňování vynechaných částí textu zahrnuta jsou rovněž specifika fonetická a lexikální nebo například utváření
sociokulturních kompetencí.3
Jednou z alternativ, které prošly diskusí, byla sestava čtyř písní,
z nichž každá by původem pocházela z jedné jazykové oblasti a zároveň se
běžně používala i ve všech ostatních jazycích,4 čímž by byla zajištěna totožná
úroveň obtížnosti. Tato možnost však narážela na určitou umělost, která se
objevovala v některých přeložených verzích, a navíc i kvůli mimojazykovým
aspektům (reálie, písňová tematika) je určitě vhodnější, vyjdou-li všechny
písně ze svého "přirozeného" jazykového prostředí.
Výzkum se během svého trvání postupně rozšiřoval také směrem
k cizincům učícím se česky. Během jejich jazykového vzdělávání poslouží
„Studenti uvádějí písně jako aktivitu poslechu, která je, spolu s filmy, nejvíce baví a díky které
nejlépe porozumí mluvenému projevu. Učitelé vyjadřují potřebu „pedagogického cíle u aktivit
s písněmi“ (učitel 7) a „různorodé práce s písničkami, ne pořád jen doplňovat slova do mezer,
to pak studenty začne nudit“ (učitel 2). Diferenciace materiálů a práce s nimi je zmiňována všemi
dotazovanými vyučujícími, kteří dle svých slov dbají na různorodost a rozmanitost používaných
materiálů, metod a forem výuky, také v rámci nácviku poslechu s porozuměním.“ Mádlová, 2018,
s. 140-141.
4 Např. původem francouzskou píseň Sur le pont d´Avignon lze nalézt jako On the bridge of
Avignon, Auf der Brücke von Avignon i На Авиньонском мосту, anglickou Row, row,row your
boat jako Rame, rame ton bateau, Ruder, Ruder, Ruder dein Boot nebo Ваша лодка.
3
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vhodně vybrané, původem české písně také k rozšíření povědomí o českém
kulturním prostředí (kromě konkrétních aktivit pro poslech a další práci
s nimi).5
Hudební nahrávky
Nově vzniklé CD není určeno k poslechu jako celek, nýbrž je
koncipováno tak, aby se k výuce vybíraly vždy jednotlivé skladby. Forma
zvolených písní byla proto pro přehlednost zvolena jako unifikovaná: všechny
písně mají krátkou předehru se zřetelným nástupem pro zpěv (příprava
pozornosti nahrávajících zpěváků i poslouchajících žáků k začátku zpěvu)
a jednoznačně slouží pouze jako jednoduchý, pozornost neodvádějící
rytmicko-harmonický podklad pod text, který je klíčový. Sjednocení formy
doprovodných partů rovněž zajišťuje srovnatelnou úroveň obtížnosti ve
vztahu hudba – text v jednotlivých jazykových úrovních. Ze stejného důvodu
byl jako doprovodný nástroj vybrán zvukově neutrální klavírní rejstřík
elektronického stage piana6 (které, na rozdíl od akustického klavíru, jehož
použití klade podstatně vyšší nároky na vhodné prostory, vybavení technikou
i následné úpravy, umožňuje nahrávání přímo do DAW7 bez rizika možných
okolních ruchů).
V první fázi byly vytvořeny klavírní podklady v základní zvukové
kvalitě,8 ve stabilním tempu, které bylo zajištěno použitím metronomu. Ty
posloužily jako pomůcka k nácviku pěveckých partů a zároveň umožnily
prvotní seznámení jazykových pedagogů se zamýšlenými stylizacemi
jednotlivých písní. Jejich připomínky k počtům slok, tempu nebo typu
doprovodu byly následně zohledněny při studiovém nahrávání s dětskými
zpěváky. Konkrétní provedení se do velké míry odvíjelo od hudebně-pěvecké
vyspělosti vybraných dětí: vzhledem k tomu, že většina z nich postrádá
předchozí zkušenost se studiovým nahráváním, byla před "playbackem" dána
přednost formě "živého" záznamu se současně nahrávaným klavírem.

Velký důraz je kladen na specifiku fonetiky českého jazyka - do fonetické části budou vybrány
např. písně Řežu, řežu dříví nebo Černé oči, jděte spát.
6 Klávesový nástroj s klavírním rejstříkem, jehož zvuk je tvořen elektronicky. Stage piano je
souhrnný název pro modely určené ke koncertním příležitostem.
7 Digital Audio Workstation (program určený k nahrávání a následným úpravám hudby v počítači).
8 Studio je vybaveno programem Cubase a zvukovou kartou, která umožňuje stereo nahrávání
ze dvou mikrofonů najednou, případně zachycení stereo záznamu stage piana a mikrofonu zároveň
(což je žádoucí kvůli plasticitě zvukového obrazu). Pro zpěv disponuje velkomembránovými
kondenzátorovými mikrofony s pop filtrem.
5
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Závěrem
Tímto článkem chceme podat zprávu o proběhnuvším výzkumu na
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Téma Vnímání hudby ve
vztahu ke studiu a výuce cizích jazyků zaujalo svou šíří a možnostmi několik
kateder a pracovišť. Máme-li shrnout první dílčí výsledky, je možno konstatovat,
že původní hypotéza o pozitivním vlivu na percepci cizích jazyků se průběžně
potvrzuje. Jak vyplývá z tabulky 2 a grafu 1 míra úspěšnosti v paměťovém
testu byla nejvyšší u studentů hudby:
Tab. 2: Míra úspěšnosti v paměťovém testu vůči zařazením do skupin

Graf 1: Míra úspěšnosti v paměťovém testu vůči zařazením do skupin
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Výtvarné umění a tvorba skladatele Jiřího Temla
Visual Art in the Work of Czech Composer Jiří Teml
Gabriela Kubátová
Abstract
The study focuses on the personality and work of the leading Czech
composer Jiří Teml, who this year celebrated a significant life anniversary
of 85 years. The names of compositions in his extensive list of works
testify to the popularity of themes from the visual, literary and theatrical
arts that inspire his work as well as spiritual themes and folklore. The
paper traces the way back to the sources of artistic inspirations in the
work of Jiří Teml, brings closer the composer's lifelong relationship
with visual art and analyzes the role it plays in his compositional work.
It focuses on selected compositions inspired by visual art.

Keywords: Jiří Teml. Contemporary music. Inspirations by fine art.
Composition style.
Životopis jubilujícího Jiřího Temla obsahuje namísto obvyklých
studií kompozice na konzervatoři a poté na Akademii múzických umění
studia na akademii obchodní a posléze i zaměstnání úředníka v tomto oboru,
které vykonával až do svých jednačtyřiceti let. Studium kompozice a hudební
teorie si postupně doplňoval soukromě. V Karlových Varech se stal
Temlovým učitelem v oblasti hudební teorie doc. Bohumil Dušek. Od roku
1965 jezdil více než deset let do Prahy k Jiřímu Jarochovi na cenné
konzultace v oblasti kompozice. V roce 1969 se oženil s Věrou Kopeckou,
která mu vytváří po celý život podmínky a zázemí pro tvůrčí práci.
Zlomem v kariéře byl rok 1976, kdy přešel na doporučení RNDr.
Antonína Špeldy, DrSc. z administrativní práce v Karlových Varech do
Československého rozhlasu v Plzni jako rozhlasový dramaturg. Začátkem
osmdesátých let nastoupil do pražského Československého rozhlasu, kde
opět zastával funkci hudebního dramaturga v redakci vážné hudby, ve které
setrval do roku 2000, kdy odešel do důchodu. S Českým rozhlasem do svých
osmdesáti let i nadále spolupracoval a podílel se speciálně na pořadech
zaměřených na soudobou hudbu, z nichž nejdůležitější byly cykly Musica
moderna a Hudební fórum s Jiřím Temlem. Publikuje odborné hudební
recenze. Ještě do nedávné doby působil v Nadaci Bohuslava Martinů, byl
členem výboru Společnosti českých skladatelů, Přítomnosti, sdružení pro
soudobou hudbu a členem správní rady Nadace Bohuslava Martinů; dodnes
působí v Umělecké radě HAMU.
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Jiří Teml se dožívá v plné duševní kondici svého významného
životního jubilea. Stále komponuje a každý rok uvádí nové závažné dílo
vysoce hodnocené jak posluchači, tak kritiky. V minulém roce měl premiéru
jeho 6. smyčcový kvartet „Zápas s mlhou“. Při příležitosti VIII. ročníku
Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2020 zkomponoval v roce
2019 volitelnou skladbu Divadlo (Tři obrázky) pro housle a klavír. Letos
dokončil Divadelní hudbu pro klavírní kvinteto a Biblický koncert – koncert
č. 2 pro housle a orchestr. Na duben letošního roku byla plánovaná premiéra
díla inspirovaného Temlovými vzpomínkami ze života pod názvem Labyrint
paměti s Českou filharmonií pod taktovkou amerického dirigenta Jamese
Gaffigana. V současnosti pracuje na Vánoční opeře pro dětský sbor a malý
instrumentální ansámbl v netradičním uskupení – klavír, housle, violoncello,
flétna, klarinet, fagot a bicí, tak jak ho použil ve svých dětských operách.
Výtvarné inspirace
K inspiraci ve svém díle se Jiří Teml vyjadřuje následovně: „Inspirace
je jakousi tajemnou složkou kompoziční práce. Domnívám se, že každý autor
má v této oblasti odlišné zdroje a postupy. Na rozdíl od řady i velmi
významných našich i světových tvůrců, kteří hájili stanovisko, že hudba
nemůže vyjadřovat nějaký program, já program většinou potřebuji. Inspirací
však může být i řešení ryze kompozičně-technické problematiky.“1
Jiří Teml nachází mimořádně přesvědčivé podněty ve výtvarném
umění a literatuře, podstatnou složku jeho díla tvoří též skladby s duchovní
tématikou a v mnoha rovinách se jeho tvorbou proplétají folklorní inspirace.
Jiří Teml tíhl k výtvarnému umění již od dětství. Talent nepochybně
zdědil po svém otci, u něhož se projevovaly umělecké sklony. V době svého
učení krejčím ve Vídni se naučil hrát na brač2 a působil v tamním tamburašském
souboru. Sám vyřezal a oblékl překrásná loutková divadélka. Několik loutek
dodnes zdobí pracovnu Jiřího Temla. Spolu s výtvarnými díly, kterými se
autor obklopuje, vytvářejí nepochybně působivé inspirační prostředí. Na
výtvarné umění v období dětství Jiří Teml dále vzpomíná:
„I můj o patnáct let starší bratr František celý život maloval a psal
dopisy, které zručně zdobil perokresbami – nejčastěji to byla skica Vimperského
zámku. V závěru života se pustil i do olejomalby. Rozhodně prokazoval talent,
chyběla mu však technika, a tak jsou jeho výtvory poznamenány amatérským
přístupem.

Pozn. autorky: V textu vycházím z osobních rozhovorů s Jiřím Temlem, čerpám z jeho poznámek
při tvorbě skladeb a rodinné kroniky. Tyto zdroje tedy nejsou opakovaně uváděny u každé citace.
2 Brač je strunný drnkací nástroj zřejmě indického původu (pravděpodobně se vyvinul z tamní
tambury). Dnes se používá především jako sólový nástroj v balkánské lidové hudbě.
1
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Já sám jsem se v mládí dokonce rozhodoval mezi hudbou a výtvarným
uměním. Bohužel předčasná smrt rodičů3 neumožnila nic z toho. S některými
spolužáky jsme kreslili podle tehdy populárních Salačových předloh, které
byly návodem, jak kreslit nejrůznější pohledy na přírodu, věci či postavy. Ve
škole jsem měl velmi často výkresy na výstavě a později jsem zkoušel
i akvarel. Jistě to vše souviselo i se sbíráním poštovních známek, i těch
cizokrajných, s jejich úchvatným výtvarným designem. Později však hudba
stále pragmatičtěji zasahovala do mého života, a i když jsem se nakonec
rozhodl pro ni, zůstal mi obdiv pro oblast výtvarného umění v podobě
soustavného obohacování mé knihovny o publikace a díla velkých osobností
barevného světa.
Moje skladby bývají velmi často charakterizovány jako barevné. Po
zvládnutí začátků kompozičních technik jsem asi jako většina mladých
hudebníků propadl kouzlu impresionistů. Obdobně, jako jsem sbíral výtvarné
publikace z tohoto slohového období, jsem studoval partitury Debussyho,
Ravela a jejich epigonů a pokoušel se dráždivé harmonické spoje i instrumentaci
napodobit. Tato snaha se samovolně spojovala s novým způsobem myšlení.
Projevilo se to již v oblasti jazzové a zábavné hudby, jejíž ustálený styl jsem se
pokoušel ozvláštňovat. Začínám vždy znovu, znovu kombinuji nástroje, nebo
se naopak držím čistých barev kladených vedle sebe po způsobu pointilistů.
Celé tajemství je zřejmě v té intenzivní snaze docílit netradičních odstínů.“
Autorův osobitý kompoziční styl upoutává mimořádnou fantazií
a invencí, vytříbeným citem pro barvy, zvukomalebnými a zvukovými efekty,
atraktivní rytmickou složkou, výraznými kontrasty a vybroušenou formou. Ve
skladbách panuje kompoziční řád jak v oblasti mikrostruktury, tak v celkové
výstavbě díla. Soudržnost je dána nápaditou prací s výrazným, úsporným
motivem vycházejícím obvykle ze skladatelova vlastního modu. Tvoří jej dva
tetrachordy – jeden výrazně chromatický v rozsahu velké tercie, druhý
diatonický v rozsahu zvětšené kvarty, tvořený tóny celotónové stupnice. V C dur
vypadá následovně: c des es fes ges as hes. Motivy Jiří Teml příliš nerozvinuje,
spíše opakuje, augmentuje, diminuje nebo opracovává jinými způsoby obměny.
Práce s drobným motivem v řetězcích opakování patří k charakteristikám
Temlovy hudební řeči. Záměrně se vyhýbá konstrukci rozměrných témat,
které by mohly vzdáleně připomínat hudbu známých skladatelských osobností.
Vytvořené kontrastní plochy řadí vedle sebe často po způsobu filmového
střihu. Jedná se o promyšlený postup, protože i mezi zdánlivě nesouvisejícími
plochami lze najít určitou spřízněnost s tématem předchozím, ať už na bázi
melodické či rytmické.
Estetické ideály výtvarného umění se tak utvářely a zrály v symbióze
s vývojem jeho skladatelské činnosti. Kromě impresionistů má Jiří Teml
v oblibě východokřesťanské ikony, Jamese Ensora, Edvarda Muncha, Marca
Otec Alois Teml (1888–1943) zemřel, když bylo Jiřímu Temlovi osm let, matka Anna Temlová
(1892–1944) zemřela, když mu bylo devět let.
3
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Chagalla, Jana Zrzavého, Františka Tichého, Jiřího Anderleho, Cyrila Boudu,
Jiřího Šalamouna, Petra Strnada, Jiřího Altmanna, Petra Šmahu, Jaroslava
Rónu a mnohé další.
Výtvarný projev Jana Zrzavého,4 který je přes rafinovanou oproštěnost
neobyčejně působivý a zcela osobitý, inspiroval hudbu o dvou větách pro
violu a cembalo s názvem Meditace a rozkoše (1990). Pro vystižení křehké
krásy obrazů Meditace z roku 1915 a Rozkoš z roku 1907 záměrně zvolil
nástrojové obsazení sametové violy a ve zvuku komornějšího cembala místo
klavíru. Zatímco Meditace upoutává zpěvným tématem, Rozkoše začínají
tvrdošíjným motivem se soustavnými změnami metra. Po úspěšném provedení
autor upravil skladbu i pro housle a cembalo.

Obrázek 1: Meditace. Jan Zrzavý 1915, olej, plátno: 50,2 cm x 37,5 cm

Jedna z nejúspěšnějších skladeb vznikla z podnětu Českého dechového
kvinteta, které potřebovalo paralelu k Janáčkově skladbě Mládí. „Chtěl jsem
napsat skladbu veselou a inspiroval se grafikou Jiřího Šalamouna,5 která
formou výtvarného seriálu zobrazuje Kašpárkovo čarování.“ Zrodila se tak
snad nejoblíbenější skladba samotného Jiřího Temla Pidluke-padluke, sextet
pro flétnu, hoboj, klarinet, basklarinet, lesní roh a fagot (1995).
Jan Zrzavý (1890–1977) byl český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a příležitostný publicista,
významná postava českého výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující začátkem
20. století. Proslavil se osobitým poetickým a melancholickým stylem.
5 Jiří Šalamoun (*1935, Praha) je český výtvarník, ilustrátor, autor kreslených filmů a plakátů.
Obecně známým dílem je kreslený Maxipes Fík. Jeho výtvarné interpretace se dočkaly např.
Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Saroyanův Tracyho tygr, Tolkienův Hobit či Cooperův
Poslední Mohykán.
4
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Obrázek 2: Přebal Temlova CD s detailem Šalamounovy grafiky

Obrázek 3: Pidluke-Padluke! Johannes Doktor Faust. Jiří Šalamoun, grafika 1976

Svěží, humorně laděná skladba o čtyřech větách je ukázkou Temlovy
nevšední invence. Výrazná barevnost a bezprostřednost výtvarné předlohy
našly v hudebním ztvárnění osobitou odezvu. Zajímavý je soulad s výtvarnou
předlohou, která je koncipována jako sled ohraničených komiksových
obrázků – ve skladbě je po každém čísle ve všech částech skladby „střih“, po
kterém následuje kontrastní plocha. Styčných momentů lze však v tvorbě
Jiřího Šalamouna a Jiřího Temla najít mnohem více. Oba autoři spatřují
inspiraci v lidovém umění – u Jiřího Šalamouna souvisí např. s tradicí
českých lidových loutkářů 18. a 19. století, u Jiřího Temla se promítla do
celoživotní inspirace lidovou písní. Jiří Šalamoun zvolil pro ilustraci svého
Fausta jeho loutkovou podobu, která je Jiřímu Temlovi velmi blízká. Oba
umělci jsou fascinováni loutkovým divadlem a jeho možnostmi transformace
předlohy do komické až groteskní podoby, ke které směřuje i poslední věta
Temlovy hudební interpretace. V rámci rozsáhlého díla je groteska pouze jednou
z poloh vícevrstevnatého humoru, který je pro skladatelovu tvorbu typický.
Pro oba umělce je charakteristické používání výrazného motivu a práce s ním,
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společná je i hravost, humor, ale též grotesknost a expresivita projevu. Ve spojení
s jejich originální řečí promlouvají bezprostředně a s pokorou k publiku.
První věta s názvem Divadlo představuje magickou zaklínací formuli
pidluke-padluke, kterou přivolává a zahání postava doktora Fausta v loutkovém
zpracování faustovského tématu z 19. století Mefista. Pomocí kontrastních
motivů ve všech nástrojích se vyvíjí jakási divadelní scénka. Druhá věta
Scherzo – valčík, ze kterého se dokonce vyklube dudácká giga, je veselá,
groteskní paňácová scénka s barevně dominujícím basklarinetem a pikolou.
Třetí větu Píseň tvoří kantabilní smutná melodie doprovázená většinou
aleatorickým pletivem ostatních hlasů. Jiskřivé a humorné Finale – Quodlibet
po uvedení lesním rohem exponuje šaškovité téma a vytváří tak dokonalou
tečku za mimořádným dílem.
Významná skladba z roku 2000 Hommage à Michelangelo pro
varhany, žesťový kvintet a bicí (ad libitum) vznikla z podnětu prof. Aloise
Čočka, který Jiřího Temla požádal o skladbu pro žesťový kvintet HAMU
Praha. „V letních měsících roku 2000 mě napadla výhodná spojitost královského
nástroje a žesťů, která vybudila i námět – vrcholný umělec Michelangelo
a jeho boj s materiálem.“ Názvy vět – Inspirace, Hledání tvaru a Dílo přesně
korespondují s tvůrčím procesem Jiřího Temla a jeho hledáním nejvhodnější
formy pro vyjádření zvoleného obsahu.

Obrázek 4: Michelangelova freska na stropě Sixtinské kaple, Vatican Museum

První věta navozuje atmosféru jakéhosi částečně rozpačitého těkání
mezi možnostmi, které se umělci nabízejí. Druhá věta pracuje se dvěma
motivy a velkou zvukovou barevností bicích nástrojů. Třetí věta Dílo jako by
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dávala za pravdu prvnímu nápadu z úvodní věty. Sofistikovaná spojitost
Michelangelovy práce na úchvatné výzdobě Sixtinské kaple se projevuje
symbolickým použitím části Sanctus z Palestriniho slavné Missa Papae
Marcelli, která byla v této kapli prováděna. Motivický materiál této věty tvoří
začátek části Sanctus, který se vynoří před koncem v originální podobě.
Tato skladba nezrcadlí nějaké konkrétní dílo – sochu či obraz, nýbrž
nesmírné úsilí, se kterým se tento renesanční umělec dopracovával
k výslednému tvaru. Hledání, dramatické zvraty v nadlidském úsilí a boji
o nový výraz zapůsobily mocně na skladatele. Ten tak vzdal poctu vrcholnému
renesančnímu umělci. Skladba inspirovala i tanečníky a části skladby bylo
použito na festivalu pořádaném Duncan Centre v roce 2010.6

Obrázek 5: Maškarní sál Krumlovského zámku, web zámku

S velkou chutí zkomponoval skladatel, zaujat tentokrát nádherně
vyzdobeným Maškarním sálem Krumlovského zámku s dřevěnou lóží
a iluzivními malbami Josefa Lederera z roku 1748, Krumlovské maškary,
suitu pro příčnou flétnu (nebo flétnu) a cembalo (2006) s větami nazvanými
Pochod maškar, Maškary, Menuet (Vivat Giovanni), Tajemný muž (sleduje
šlechtický pár) a Maškarní rej. První část zobrazuje rozpustilý hypotetický
průvod maškar. Druhá část je v dialogu obou nástrojů členitá (divadelní)
s kontrastními akcemi jednotlivých maškar, častým střídáním metra i zcela
volnými rubato ploškami. Opět se uplatňuje Temlovo charakteristické řetězení
kontrastních úseků, které jsou zarámovány secco akordy. Třetí část zpracovává
ve zdařilé stylizaci menuet z Mozartova Dona Giovanniho. Zvukomalebností
oplývající čtvrtá část zhudebňující konkrétní fresku má improvizační charakter
25. – 29. listopadu 2010 se uskutečnil v divadle Duncan Centre v Praze Mezinárodní festival
současného tance a tanečního divadla spojený s choreografickou soutěží pro původní taneční
tvorbu na hudbu Jiřího Temla.
6
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s velmi volnou časomírou. Cyklus uzavírá v živých barvách vykreslený dovádivý
maškarní rej. (Viz obdobně Knoblochová, 2011, str. 86.) Cembalistka Monika
Knoblochová říká: „Hudba je tak zdařile popisná, že na jejím základě by bylo
možné přímo namalovat příběh!“ (Knoblochová, 2011, str. 86.)
Zcela odlišné řešení výtvarné inspirace nabízí Cesta ke světlu pro
dvoje housle, která vznikla v roce 2004 pod dojmy ze stejnojmenné výstavy
Zdeňka Hajného.7 Celkový tvar se autor snažil podřídit myšlenkovému
poselství děl s duchovním přesahem. Paralelu nachází v soustředěnosti zcela
elementárního motivického materiálu, kterým je interval malé a velké
sekundy v rozsahu tónů as – g – as – a, z jejichž temné barvy v nejhlubším
rejstříku houslí se Cesta rodí. Tento interval prorůstá v různých transpozicích,
rytmických a tempových souvislostech celou sedmiminutovou skladbu.
Skladatel nezvolil žádnou z klasických forem. Hudební proud postupuje
pozvolným narůstáním vrstev. Tajuplná hra světla, mlhovin a zářících
andělských bytostí se v kompozici promítla do autorovy imprese v podobě
nenásilných změn barevného spektra a absence dramatických kontrastů. Místy
disonantní chaos proplétajících se hlasů v nižších a středních polohách je
prosvětlován drobnými chorálními úseky, které umocňují kontemplativní
atmosféru. Vysoké tóny mystického chorálu v konsonanci zazní až na konci
jako symbol směřování ke Světlu. Ve spojení s flažoletovým témbrem
v samotném závěru evokují vesmírné souznění.

Obrázek 6: Cesty ke světlu. Zdeněk Hajný 2012, olej, 45 x 38 cm. www.zdenekhajny.com
Ing. PhDr. Zdeněk Hajný (1942–2014) byl český malíř, grafik a psycholog. Dlouhodobě se zabýval
psychologickou problematikou tvořivosti v umění, multimediálním působením umění, psychotronickými a mezilidskými fenomény tvůrčího projevu a v roce 1994 založil Galerii Cesty ke světlu.
7
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Filosoficky zaměřené, sugestivní Sólo pro Šmahu z roku 2017 určené
klarinetu věnoval skladatel malíři Petru Šmahovi.8 Ten se ve svých dílech
zaměřuje na záznam událostí, které kolem sebe citlivě vnímá, kolektivní osud
člověka a vztahy mezi lidmi. Svět existenciální satiry výtečného portrétisty
Petra Šmahy, pro jehož tvorbu je charakteristický satirický škleb, groteskně
zalomené předměty, figury, tváře i celé scény s použitím temných i pronikavě
ostrých barev, pevných čar a jejich zlomů, je otevřen výrazným motivem,
který vychází z Temlovy záliby v kryptofonii. Intervalově rozeklané motto
pohybující se od malé po tříčárkovanou oktávu tvoří kryptogram výtvarníkova
příjmení Šmaha, pro které skladatel použil tóny es1 – mi (e)3 – a1 – h2 – malé a.
Ve skladbě ohraničuje jednotlivé části a objeví se v odlišných výrazových
rovinách ještě třikrát – podruhé v račí inverzi, potřetí v pianissimu a naposledy
v dynamice fortissimo jako na začátku. S intervaly transponovanými do jiných
poloh skladatel v průběhu skladby pracuje, někdy problesknou v pouhém
náznaku dvou až tří tónů. Paralelu k expresi ve Šmahových malbách evokují
krajní registry klarinetu, ostré kontury, zajímavé barvy a prudké dynamické
kontrasty.

Obrázek 7: Piják. Petr Šmaha 1981, olej na plátně, 66,5 x 51,5 cm.

Petr Šmaha (*1945 v Brně) je český kreslíř a malíř, absolvent brněnské Školy uměleckých řemesel
(D. Chatný, E. Ranný) a poté pražské AVU (L. Čepelák, F. Jiroudek, J. John) a člen ČFVU či
SVU Mánes.
8
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Závěr
Celoživotní zájem Jiřího Temla o výtvarné umění a znalosti v tomto
oboru vytvořily jedinečné podmínky pro vzácnou symbiózu s uměním
hudebním. O jeho výtvarném vkusu vypovídají i přebaly jeho CD, na nichž
najdeme detail z litografie Pidluke-padluke Jiřího Šalamouna, reprodukce
obrazu Maškarní bál Jiřího Anderleho, Kameny zákona Jaroslava Róny, Ptáci
v mlze Josefa Čapka, Commedia dell’arte Františka Tichého a další umělecká
díla. Inspirace světem výtvarného umění umožňují Jiřímu Temlovi malovat na
pozadí černobílých partitur barevné příběhy s neobyčejným emotivním
dopadem.
Ve svých originálních hudebních obrazech náměty reflektuje ne příliš
deskriptivně, ale přesto rozpoznatelně. Odezvu nacházejí v jeho tvorbě
dynamické, pulzující kresby, dramatické hry světla a stínu, pevné tvarové
linie, expresionistické ostré barvy, stejně jako zamlžené kontury, měkké
valéry v tajemných metamorfózách, ale i veselé či tragikomické grafiky.
Z nastíněného obrazu je patrná různorodost kompozic Jiřího Temla. Fascinující
je v tomto smyslu jeho neustálé hledání, nekončící práce, která začíná ve
snaze najít nejvhodnější hudební vyjádření pro zvolenou tématiku vždy
nanovo. Kompoziční postupy, které se v průběhu let staly součástí jeho
osobitého rukopisu, umocňují sugestivní vyznění jeho děl a poselství zvolených
námětů.
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Vkusové preferencie v oblasti hudby u študentov
učiteľstva na Univerzite Mateja Bela a ich determinanty
Musical Taste Preferences by Students of Teaching
of Matej Bel University and their Determinants
Pavel Martinka, Michal Brodniansky
Abstract
The presented paper deals with the issue of musical taste and its
determinants in research activities in Slovakia with subsequent application
in the survey of taste preferences of students of music art teachers and
analyzest heir determinations by active collective music production and
previous music education. We conducted the survey in a deliberately
selected narrow group of students who have musical disciplines in their
fields of study. At the sametime, he comparest hese results with previous
surveys carried out at the same workplace.

Keywords: Taste. Musical preferences. Music. Determinants. Univesity
students.
Úvod
Vkus sa bezprostredne dotýka každého človeka v bežnej realite,
pričom sa prejavuje vo všetkých oblastiach ľudskej kultúry, nielen ako
kritérium hodnotenia estetických javov, ale aj v prežívaní, správaní a konaní
vo vzťahu nielen k hudbe, ale i k sebe samému, ostatným ľuďom, ich
výtvorom a prírode.
V aplikácii na edukačnú realitu poznatky o problematike formovania
vkusu nám prináša monografia Problémy estetickej výchovy (Dmitrijevová, N. A.
1960) a Vkus v esteticko-edukačnej realite (Fridman, L. 2005), problematiku
oceňovania a hodnotenia hudby skúmala Ľ. Vrábľová (2013), P. Martinka
Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty (Martinka, 2018). Koncepcia
tejto monografie spolu s koncepciou L. Fridmana (2005) slúžili ako východisko
nášho výskumu.
Cieľom výskumu je porovnať hudobné preferencie aktívnych
producentov hudby a pasívnych prijímateľov a zistiť ako vplýva aktívna
hudobná produkcia na výber objektov hudobnej percepcie. Rozvíja hudobná
produkcia vkus širokospektrálne, alebo ho zameriava na úzko vymedzený
súbor estetických objektov s podobnými charakteristikami? Ako vplýva
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pôsobenie v hudobných súboroch na preferencie v oblasti hudby? Ako vplýva
ich predchádzajúce hudobné vzdelanie na predmetné preferencie?
Metódy
Dotazník – je hlavnou kvantitatívnou technikou. Štruktúra dotazníka
je nasledovná: stručné vstupné identifikačné údaje a vecné položky. Druhy
otázok sú uzavreté a škálovacie. Otázky merajú kvantitu vkusových preferencií
a ich determinantov v oblasti hudobnej produkcie. Okrem položiek priamo sa
vzťahujúcich k vkusu, dotazník obsahuje anamnestické položky.
Súčasťou dotazníka je kardinálna úloha zameraná na estetické
hodnotenie 15 hudobných ukážok pomocou škálovania. Pri každej hudobnej
ukážke sme pre jej hodnotenie použili 5 – stupňovú škálu, pričom škála
obsahovala dva extrémy (5 – veľmi sa mi páči, 1 – veľmi sa mi nepáči)
a stredný stupeň 3 vyjadroval neutrálne hodnotenie (3 – neoslovuje ma).
Batériu hudobných ukážok predstavovalo 15 zvukových stôp. Napriek
rôznorodosti hudobného materiálu sme pri výbere batérie postupovali podľa
predchádzajúcich vyššie spomenutých výskumov, pričom sme výber konkrétnych
artefaktov aktualizovali s ohľadom na kultúrnu a spoločenskú zmenu:
1. J. S. Bach: Badinerie – barok
2. Walter Donaldson: Gus Kahn: Love me or leave me – džez
3. Rinaldo Oláh: Čo je aj tá Hrochoť – štylizovaný folklór
4. Lindsey Stirling: Song of caged bird – dubstep
5. Kelly Clarkson – Inštrumentálny pop
6. J. Haydn: Serenade – klasicizmus
7. Metallica: Nothing else matters – rock
8. Katy Perry: Roar – pop
9. Midi zvuk J. S. Bach: Air – midi zvuk
10. Majk Spirit: Babylon – rap
11. P. I. Čajkovskij: Klavírny koncert b-mol – romantizmus
12. P. Habera: Držím ti miesto – slovenský rok
13. X-ray Dog: Here comes the king – soundtrack
14. ZAZ: Dans ma rue – aktualizovaný šansón
15. BT: Flaming june – trance zvukových možností elektroakustických
hudobných nástrojov.
Anamnéza výskumnej vzorky
Výskumnú vzorku tvorili študenti 1. ročníka Bc. stupňa učiteľstva
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pričom sme sa zamerali na
študijné odbory (v dennej a externej forme štúdia), ktoré majú kontakt
s hudbou, t.j. študenti učiteľstva hudobného umenia v kombinácii, školské
hudobné súbory a elementárna a predškolská pedagogika v celkovom počte 94
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respondentov, z toho 12,77% mužov a 87,23% žien, 37,23% žije v urbánnom
prostredí, 62,77% v rurálnom. Predchádzajúce hudobné vzdelanie absolvovalo
41,49% respondentov. Hoci ide o študentov jedného ročníka, nejde o homogénnu
skupinu, nakoľko získavanie dát prebehlo v prvom týždni akademického roka,
kedy sa predmetná skupina nestihla „homogenizovať“ pod vplyvom sociálnych
kontaktov a väzieb a ani pod vplyvom vzdelávacích koncepcií ich pedagógov.
Všetkých respondentov sme rozdelili do skupín na základe: 1. ich
skúsenosti s hudobnou produkciou, 2. ich predošlého hudobného vzdelania.
Následne sme porovnávali ich vkusové preferencie, ktoré sme zisťovali
prostredníctvom škálovania, pričom každý stupeň vyjadroval úroveň osobnej
preferencie (1 – veľmi sa mi nepáči, 2 – nepáči sa mi, 3 – neoslovuje ma, 4 –
páči sa mi, 5 – veľmi sa mi páči).
V oblasti vzťahu sociálneho prostredia k hudobnej produkcii sme
zistili, že takmer u polovice respondentov nikto aktívne neprodukuje hudbu.
U zvyšnej polovice je producentom hudby aspoň 1 súrodenec, či rodič.
9,57% respondentov nemá doterajšiu skúsenosť s akoukoľvek hudobnou
produkciou. 54,26% nemá predchádzajúce hudobné vzdelanie. Napriek tomu
52,13% respondentov aktívne pôsobí v kolektíve produkujúcom hudbu (z toho
9,57% nemá hudobné vzdelanie). Pri miere emocionálneho vzťahu k hudobnej
produkcii sme zistili, že u 82,98% respondentov vyvoláva kolektívna produkcia
hudby pozitívne emócie. Za zaujímavé však pokladáme indiferentné hodnoty
emócií u 10,6% respondentov a dokonca negatívne emócie vyvolané účasťou
v hudobných telesách u 3,19%. Napriek tomu 90,11% respondentov pokladá
hudobnú produkciu za dôležitú.
Ako najvýznamnejší motivačný činiteľ vedúci študentov k aktívnej
produkcii hudby študenti uvádzajú rodičov (58,51%) a následne školu (50%)
(resp. fenomény súvisiace so školským prostredím ako napr. osobnosť učiteľa).
Výsledky
Prvou otázkou zameranou na hudobný vkus študentov sme zisťovali
kognitívny rozmer vkusových preferencií, pričom najvyššie hodnotenie získala
moderná populárna hudba (50%). Paradoxom je, že spoločne s klasickou
hudbou získala i vyhranené negatívne postavenie u 3,19% respondentov.
Všetky štýly sú respondentmi kladne hodnotené: moderná populárna hudba
(∑76,6%), folklór (∑69,2%), klasická hudba (∑57,5%), worldmusic (∑57,4%).
Zaujímavosťou je, že worldmusic1 získala i najvyššie skóre v oblasti indiferentných postojov (35,1%) spomedzi základných žánrov.

hoci worldmusic patrí do žánrového komplexu modernej populárnej hudby, s ohľadom na
súčasný boom worldmusic sme zisťovali postoje k tomuto žánru modernej populárnej hudby
samostatne.
1
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Z toho vyplýva, že hudobné preferencie študentov odrážajú mainstreamovú ponuku hudobných artefaktov v súčasnej mediálne propagovanej
pop kultúre. S tým súvisí aj pozitívne hodnotenie folklórnej hudby, ktorá sa
v poslednom období dostala do popredia predovšetkým vďaka populárnym
súťažiam a následne vzniknuvším popularizačným programom.
Uvedené zistenia poukazujú na kognitívny rozmer vkusových preferencií
študentov, resp. ich sebareflexiu v oblasti orientácie ich vkusu na základné
žánre hudobnej kultúry. Pre bližšie zistenie ich skutočných preferencií je
potrebné analyzovať hodnotenie konkrétnych artefaktov zhmotnených vo
výskumnej batérii 15 hudobných ukážok zastupujúcich vyššie uvedené žánre.

Priemery bodového hodnotenia vybraných artefaktov potvrdzuje
výsledky predchádzajúcej otázky, kedy vo vyššie uvedenom grafe môžeme
sledovať kladné hodnotenie artefaktov modernej populárnej hudby. Výrazne
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kladne hodnotené sú u artefaktov svetového a slovenského rocku, za ktorými
v bodovom hodnotení nasleduje aktualizovaná forma šansónu. Významný
prepad však zaznamenal rap, ktorý sa pohybuje v oblasti indiferencie až
negatívneho hodnotenia. Výrazne negatívne je však hodnotený trance.
Vplyv aktívnej produkcie v kolektívnych hudobných telesách na
tvorbu vkusových preferencií možno identifikovať v hodnotách artefaktov
artificiálnej hudby, resp. hudby anticipujúcej primárne umeleckú funkciu,
konkrétne pri hodnotení ukážok klasickej, ale i folklóru a džezu, aktualizovaného
šansónu a soundtracku (ako artificiálneho subžánru modernej populárnej
hudby), ktoré členovia súborov hodnotia výrazne kladnejšie v porovnaní so
študentmi, ktorí kolektívne nemuzicírujú. Naproti tomu nesúboristi výrazne
kladnejšie hodnotia artefakty patriace do mainstreamovej hudobnej produkcie.
Pri komparácii hodnotenia Badinerie sme zistili pozitívnejšie hodnotenie
u skupiny hrajúcich, o čom svedčí rozdiel priemerného skóre o viac ako 0,5
bodového hodnotenia. I napriek rozdielu v dosahovanom priemernom skóre
však konštatujeme, že súboristi i nesúboristi vyjadrili pozitívne hodnotenie
tejto skladby avšak v intervale skóre 3 a 4.
V prípade hodnotenia Haydnovej Serenády taktiež priemerné skóre
dosiahlo vyššie hodnoty u skupiny hrajúcich respondentov v porovnaní
s nehrajúcimi o 0,3b. Treťou kladne hodnotenou skladbou z oblasti klasickej
hudby bol Čajkovského klavírny koncert b-mol. Opäť sa ukázalo, že skupina
respondentov, ktorí sa venujú hudobnej produkcii, hodnotila výrazne
pozitívnejšie túto ukážku hudobného romantizmu, o čom svedčí namerané
priemerné skóre (AM=3,77) (v porovnaní s nehrajúcimi AM=3,28).
Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že hudobná produkcia
pozitívne ovplyvňuje vkus študentov učiteľstva, nakoľko môžeme sledovať
kladnejšie hodnotenie významných diel nášho hudobného dedičstva, ktoré sú
umeleckými dielami. Takto nehrajúci viac ocenili inštrumentálny pop, metal,
rap, slovenský pop-rock, trance a výrazne kladnejšie hodnotili pop.
V tomto hodnotení sa prejavuje skúsenosť respondentov s aktívnou
kolektívnou hudobnou produkciou, nakoľko ich preferencie kladnejšie
hodnotia artefakty, ktoré sú výsledkom živej ľudskej hudobnej produkcie,
v porovnaní s artefaktmi populárnej kultúry, ktorých produkcia je často
kombinovaná syntetickými umelými zvukmi.
Obdobné tendencie môžeme sledovať i v rámci komparácie skupín
s predchádzajúcim hudobným vzdelaním a bez neho. Respondenti s predošlým
hudobným vzdelaním výrazne kladnejšie hodnotili diela artificiálnej hudby,
pričom najvyššie skóre dosiahla ukážka č. 1 Badinerie od J. S. Bacha (AM=4,02),
pričom rozdiel medzi hodnotením skupiny s hudobným vzdelaním a bez neho
tvorilo 0,46 b. Najväčšie rozdiely v hodnotení sa objavili u midi zvuku Air od
J. S. Bacha: 0,58 b v prospech skupiny so vzdelaním a rapu Majka Spirita:
Babylon: 0,54 b v prospech skupiny bez hudobného vzdelania. Napriek týmto
rozdielom však krivka hodnôt sleduje predovšetkým mainstreamovú hudobnú
produkciu, ktorá sa prejavuje v hodnotení vybraných artefaktov.
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Záver
Prieskum priniesol výsledky o charaktere vkusu študentov učiteľstva
hudobného umenia a študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky a vplyvu
1. aktívnej kolektívnej hudobnej produkcie a 2. predošlého hudobného vzdelania
na jeho charakter. Za zaujímavú považujeme kontradikciu, ktorá nastala
medzi výsledkami výskumu Fridmana (2005), a výskumu P. Martinku (2014)
a (2015), kde sme zaznamenali posun v rámci najpreferovanejšieho žánru.
Charakter týchto preferencií nesie spoločné charakteristiky. Zakaždým išlo
o artefakt modernej populárnej hudby, avšak v r. 2005 získal najvyššie
preferencie rock. O takmer 10 rokov neskôr sme zaznamenali posun preferencií
voči hip-hopu/rapu ako novej vlny modernej populárnej hudby, čo sme
intepretovali ako prirodzený generačný posun preferencií. Avšak v našom
výskume sme namerali najvyššie hodnoty u metalu (v týchto súvislostiach ho
intepretujeme ako jeden zo subžánrov rocku). Predpokladali sme najvyššie
preferencie v rámci modernej populárnej hudby u hip-hopu/rapu, ako ďalšieho
žánru „mainstreamu“ (ako to už z histórie poznáme – éra jazzu, éra rockandrollu
a pod.), naše predpoklady sa však nepotvrdili.
Výsledky nášho prieskumu poukazujú na výrazný vplyv niekoľkých
fenoménov na formovanie vkusu. Ako pozitívny determinant uvádzame
aktívnu hudobnú produkciu. Príspevok poskytuje východisko k formovaniu
individuálneho vkusu prostredníctvom aktívnej hudobnej produkcie, ako
jednej z najdôležitejších osobnostných čŕt, hybných síl osobnosti, ktoré sú
aktívnym činiteľom pri tvorení kultúrneho prostredia spoločnosti.
Naše závery potvrdzujú výsledky viacerých predchádzajúcich výskumov
z rôznych spoločensko-vedných oblastí, ktoré hovoria o tom, že jedným
z najvýznamnejších činiteľov formovania postojov je osobný kontakt (vnímanie,
pochopenie, porozumenie) s daným predmetom, práca s ním, v našom prípade
aktívna hudobná produkcia.
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Inštruktívna tvorba Pavla Kršku a jej využitie
v umeleckom vzdelávaní
v základných umeleckých školách
Instructive Creation of Pavol Krška and Its Use
in Artistic Education in Primary Art Schools
Miriam Matejová
Abstract
The article focuses on an overview of the instructive creation of Pavel
Krška and its use in art education in basic art schools. The author of the
article deals in more detail with the use of the piano cycle Drobnosti.

Keywords: Pavol Krška. Instructive creation.
Pavla Kršku, autora duchovných vokálno-inštrumentálnych, komorných,
zborových skladieb, ale aj praktickej liturgickej hudby, radíme k najvýznamnejším súčasným slovenským skladateľom. Od začiatku svojej kompozičnej
činnosti až po súčasnosť venoval pozornosť aj inštruktívnej tvorbe, ktorá tvorí
nezanedbateľnú súčasť jeho diela. Z takmer 200 skladieb, ktoré skomponoval,
môžeme k inštruktívnym zaradiť 54 diel.
Znaky inštruktívnej tvorby
V zozname skladieb, ktoré autorka príspevku získala od Pavla Kršku
je uvedených 27 skladieb, ktoré skladateľ priamo označuje ako vhodné pre
žiakov základných umeleckých škôl1. Medzi inštruktívne je možné zaradiť aj
Za každou skladbou je v zátvorke uvedené (ZUŠ): Tri časti pre Es klarinet a klavír (1977), Päť
prednesov pre ZUŠ – pre nástroj v ladení C,B, alebo F a klavír (1986), Prázdninová suita pre
3 huslí (1988), Desať kolied pre spev a klavír/štvorručný klavír (1993), Sonata da camera pre
dvoje huslí a violončelo (2005), Sonatína pre hoboj alebo zobcovú flautu a klavír (2005), Suita
pre sláčikové kvarteto (2006), Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelový súbor
(2006), Svitanie pre 2 violončelá a klavír (2006), Scherzino pre klarinet a klavír (2007), Nálady
pre troje huslí (2007), Tri časti pre sláčikové trio (2007), Concertino pre husle a klavír (2008),
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír (2009), Concertino (1) pre troje huslí a klavír
(2009), Skice pre fagot a klavír (2011), Malá suita pre alt saxofón a klavír (2011), Concertino (2)
pre troje huslí a klavír (2012), Drobnosti pre klavír (2013), Skladbičky pre husle, alebo klarinet
a klavír (2013), Skladbičky pre klavír (2013), Skladbičky pre štvorručný klavír (2014), Concertinko
1
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ďalšie skladby, napríklad tie, ktoré autor nazval Sonatína, Skladbičky, Deťom.
Preto je možné zoznam rozšíriť o ďalšie diela, ktorých je spolu 172.
Podnety k inštruktívnej tvorbe prichádzali od:
1. kolegov z Konzervatória v Žiline, ktorí požiadali skladateľa o skladby
pre svojich žiakov. Diela s nimi počas tvorenia konzultoval a mnohé zazneli
na verejných koncertoch Konzervatória v Žiline,
2. učiteľov základných umeleckých škôl, predovšetkým zo ZUŠ v Rajci,
ktorá každoročne organizuje medzinárodnú interpretačnú súťaž Rajecká
hudobná jar, zameranú na podporu interpretácie a vzniku novej pôvodnej
slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Komponoval aj pre iné ZUŠ,
napríklad pre ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline. Skladby často zaznievali
v rámci súťaží Rajecká hudobná jar a Divertimento Musicale. Ako hovorí
autor: ,,... je vždy prekvapením najmä na súťažiach predviesť novú nepoznanú
skladbu“3.
Niektoré skladby mali konkrétnych adresátov, napríklad Pavla
Praženicu, Teréziu Ferkovú, Pavla Bohdana Zápotočného a ďalších.
Podobne, ako ostatné oblasti tvorby Pavla Kršku, aj inštruktívne diela
sú nezameniteľné a ľahko rozpoznateľné. Harmónia je prehľadná a jasná,
miestami obohatená o moderné postupy, blížiace sa impresionizmu. Skladby
sú bez predznamenaní. Melodická a rytmická stránka je originálna, nápaditá.
Obľúbené sú časté zmeny metra v rámci skladieb. Interpretačné pokyny sú
minimálne, skladateľ ponecháva interpretovi priestor pre tvorivú prácu
v oblasti agogiky, dynamiky či tempa.
Inštruktívnu tvorbu sme rozdelili podľa nástrojového obsadenia do
štyroch skupín:
1. skladby pre sláčikové nástroje
2. skladby pre klávesové nástroje
3. skladby pre dychové nástroje
4. skladby pre spev

pre klavír a sláčikové kvarteto (2014), Skladbičky pre violončelo a klavír (2014), Tri časti pre
sláčikové kvarteto (2014), Tri obrázky pre dvoje huslí a klavír (2015), Päť miniatúr pre
desatoro huslí (2015).
2 Staccato pre klavír a iné drobnosti (1980), Päť skladbičiek pre Irenku a tátu (1980), Rondo pre
štvorručný klavír (1995), Sonatína pre violončelo a klavír (2000), Sonatína pre štvorručný
klavír (2000), Sonatína pre husle a klavír (2000), Slovenské koledy a vianočné piesne pre
štvorručný klavír (2000), Slovenské ľudové piesne v úprave pre štvorručný klavír (2006),
Kvintová variácia – PM pre klavír (2007), Piesne pre deti (2007), Rozhovory pre tri akordeóny
(2009), Fresky pre štvorručný klavír (2009), Obrázky pre akordeón (2010), Sonatína pre trúbku
a klavír (2011), Musica per la famiglia pre flautu, dvoje huslí a violončelo (2014), Deťom – pre
spev a klavír (2015), Skladbičky pre gitaru (rozpracované).
3 Z emailovej komunikácie autorky príspevky so skladateľom Pavlom Krškom zo dňa 12. novembra
2020.
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Osobitnú pozornosť venujeme klavírnemu cyklu Drobnosti, ktorý
pokladáme zo skladieb pre klávesové nástroje za jeden z najvhodnejších pre
mladých klaviristov v základných umeleckých školách.
Skladby pre sláčikové nástroje
Skladby pre sláčikové nástroje sú najpočetnejšou skupinou
inštruktívnych skladieb. Prvá vznikla v roku 1987 pod názvom Prázdninová
suita pre 3 huslí. Nasledovali 3-časťové skladby Sonatína pre violončelo
a klavír a Sonatína pre husle a klavír, obe skomponované v roku 2000.
Sonata da camera pre dvoje huslí a violončelo (2005) bola skomponovaná pre
žiakov žilinskej ZUŠ Ladislava Árvaya, ktorí ju predviedli na celoštátnej
súťaži a prehliadke neprofesionálnej komornej hudby Divertimento Musicale.
Na prianie huslistky ŠKO v Žiline a učiteľky komornej hry na ZUŠ
Ladislava Árvaya v Žiline, Bohunky Štilerovej, vznikla Suita pre sláčikové
kvarteto (2006). Skladbu interpretovali jej žiaci na krajskej súťaži
a prehliadke neprofesionálnej komornej hudby Divertimento Musicale. Suita
pre sláčikové kvarteto má päť častí s poetickými názvami V prírode, Smútok,
Zádumčivý valčík, Veselý tanec, Potôčik. Názvy vymyslela manželka
skladateľa Ľudmila Kršková.
V roku 2006 vznikli dve inštruktívne skladby venované violončelu.
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelový súbor skomponoval pre
violončelový súbor, ktorý pracoval pod vedením Oľgy Pažickej v ZUŠ
v Rajci. Skladba bola premiérovo uvedená na Prehliadke slovenskej tvorby
pre deti a mládež v Rajci4. Ďalšou skladbou bolo Svitanie pre dve violončelá
a klavír. Ku skladbám pre sláčikové nástroje ešte patria: Nálady pre troje
huslí (2007), Tri časti pre sláčikové trio (2008), Concertino pre husle a klavír
(2008), Concertino (1) pre troje huslí a klavír (2009), Concertino (2) pre troje
huslí a klavír (2012)5, Skladbičky pre husle, alebo klarinet a klavír (2013),
Skladbičky pre violončelo a klavír (2014), Tri časti pre sláčikové kvarteto
(2014), Tri obrázky pre dvoje huslí a klavír (2015).
Zatiaľ poslednou skladbou je Päť miniatúr pre desatoro huslí (2015),
ktoré autor skomponoval z vlastnej vôle, pretože si chcel vyskúšať, ako sa
pracuje s takým množstvom rovnakých nástrojov. Skladba bola uvedená na
súťaži Rajecká hudobná jar6.

4

Predchodca Rajeckej hudobnej jari.
Všetky Concertina boli skomponované na podnet pedagóga ZUŠ.
6 Z emailovej komunikácie autorky príspevky so skladateľom Pavlom Krškom zo dňa 12. novembra
2020.
5
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Skladby pre klávesové nástroje
V roku 1980 vznikli prvé inštruktívne skladby pre klavír. Staccato pre
klavír a iné drobnosti pozostáva zo skladieb Staccato, Ostinato a Ostinato pre
ľavú ruku. Z hľadiska metriky je zaujímavá predovšetkým skladbička
Staccato, v ktorej sa menia 2/8, 3/8, 4/8 a 5/8 takt. Päť skladbičiek pre Irenku
a tátu je cyklus krátkych skladbičiek pre štyri ruky, označených tempovými
označeniami Moderato, Presto, Largo, Allegro, Presto. Pre klavír štvorručne
sú skomponované skladby: Desať kolied pre štvorručný klavír (1993), Rondo
pre štvorručný klavír (1995), Sonatína pre štvorručný klavír (2000),
Slovenské koledy a vianočné piesne pre štvorručný klavír (2000). Slovenské
ľudové piesne v úprave pre štvorručný klavír (2006), skomponoval pre svoju
manželku, ktorá ich rada využívala pri vyučovaní. Zatiaľ poslednými
skladbami pre štvorručný klavír sú Fresky pre štvorručný klavír (2009)
a Skladbičky pre štvorručný klavír (2014).
Skladby pre klavír sólo sú zastúpené skromnejšie. Pre Pavla
Praženicu, vnuka priateľov Pavla Kršku, ktorí pôsobili v ZUŠ Ladislava
Árvaya v Žiline, skomponoval Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír
(2009). Variácie sú vytvorené na pieseň ,,Čo nám vykonala naša Marianka“,
ktorá pochádza z okolia Trenčína. Kvintová variácia – PM pre klavír vznikla
v roku 2007 ako súčasť projektu Kvintové variácie slovenských skladateľov.
Dielo tvorí 44 krátkych klavírnych skladieb súčasných slovenských skladateľov,
ktorí pri tvorbe vychádzali zo spoločnej hudobnej témy – intervalu č. 5: es – b.
Skladby interpretovalo 18 slovenských klaviristov a 9 autorov počas premiéry,
ktorá sa konala 20. septembra 2007 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave. Drobnosti pre klavír (2013) sú cyklom desiatich skladbičiek,
v Skladbičkách pre klavír (2013) sa nachádza tridsať skladieb, určených
mladým klaviristom. Špecifickou skladbou je Concertinko pre klavír a sláčikové
kvarteto (2014)7, venované konkrétnemu adresátovi, mladému nadanému
klaviristovi Pavlovi Bohdanovi Zápotočnému8.
Do skupiny skladieb pre klávesové nástroje sme zaradili aj skladby
pre akordeón. Prvou sú 3-časťové Rozhovory pre tri akordeóny z roku 2009.
Klavírnym skladbám Pavla Kršku sa autorka podrobne venovala v príspevku: Matejová, M.
2015. Prezentácia klavírnych skladieb Pavla Kršku vydaných na KU v Ružomberku. In: Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok.. Zborník z konferencie
Ars et Educatio, konanej v Ružomberku v dňoch 23. – 25. 11. 2015. Ružomberok: VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2015. str. 180 – 187.
8 Pavol Bohdan Zápotočný je mladý klavirista a skladateľ, ktorý v minulom roku absolvoval ZUŠ
na Mudroňovej ulici v Martine a v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Konzervatóriu v Žiline.
V posledných rokoch získal mnohé ocenenia celoslovenského a medzinárodného charakteru (Talenty
Novej Európy, Schneiderova Trnava, Rajecká hudobná jar, Klavírna Orava, medzinárodná súťaž
mladých hudobných skladateľov v Luxemburgu).
7
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V roku 2010 vznikol cyklus Obrázky pre akordeón, ktorý obsahuje desať
skladieb s názvami Ráno, Klaun, Smutný valčík, Starý hrad, Baletky, Krajinou,
Na koni, Starý traktor, Na bicykli, Večerná pieseň.
Skladby pre dychové nástroje
Prvou inštruktívnou skladbou, ktorú Pavol Krška skomponoval sú Tri
časti pre Es klarinet a klavír z roku 1977. Je to folklórne ladená, vtipná
a zaujímavá skladba, ktorá vznikla na základe prosby Petra Kobellu, pedagóga
hry na klarinete, zobcovej flaute a saxofóne v ZUŠ Ladislava Árvaya
v Žiline. Skladba Päť prednesov pre ZUŠ – pre nástroj v ladení C, B, alebo F
a klavír vznikla v roku 1986. Sonatína pre hoboj alebo zobcovú flautu a klavír
bola skomponovaná pre vtedy 7-ročnú Teréziu, dcéru skladateľovej kolegyne
Aleny Ferkovej, ktorá na Konzervatóriu v Žiline aj v súčasnosti vyučuje hru
na klavíri a korepetuje. Skladba z roku 2005 má 3 časti: Moderato, Andante
ma non troppo, Moderato. Častejšie sa interpretuje na hoboji a v súčasnosti
tvorí základ repertoáru hobojovej hry na ZUŠ a konzervatóriách. Ďalšími
skladbami pre dychové nástroje sú Scherzino pre klarinet a klavír z roku 2007
a tri skladby, ktoré vznikli v roku 2011 Sonatína pre trúbku a klavír, Skice pre
fagot a klavír a Malá suita pre alt saxofón a klavír.
Zaujímavou je skladba Musica per la famiglia pre flautu, dvoje huslí
a violončelo z roku 2014, ktorú skladateľ skomponoval pre nemenovaných
členov rodiny, ktorí chceli hrať spolu, pričom bral do úvahy individuálne
schopnosti jednotlivých hráčov9.
Skladby pre spev
Desať kolied pre spev a klavír je cyklus, ktorý autor vytvoril v roku
1993 a okrem spevu je určený aj pre klavír štvorručne. Piesne pre deti (2007)
zhudobňujú texty z knihy Veselé básničky pre múdre detičky alebo Knižka
pre prváka Miška od Kataríny Mikolášovej10. V cykle nájdeme piesne: Nezbedné
čučoriedky, Fialka, Podbeľ, Zima, Jar, Slniečkova košieľka, Prasiatko, Záružlie,
Púpava, Záhradka.
V roku 2015 vznikol na požiadanie Františka Balúna, priateľa Pavla
Kršku, cyklus Deťom – pre spev a klavír. Mal byť určený pre nevestu Františka
Z emailovej komunikácie autorky príspevky so skladateľom Pavlom Krškom zo dňa 12. novembra
2020.
10 Katarína Mikolášová (1963) sa venuje sa poézií a tvorbe pre deti. Publikovala v zborníku žilinských
autorov Pes na mesiaci (2004), v Literárnom týždenníku, Dotykoch, SNN, Slovenskom rozhlase,
časopise pre deti Včielka. Jej zbierku Veselé básničky pre múdre detičky alebo Knižka pre prváka
Miška (Urela 2004) odporúčalo v roku 2005 MŠ SR ako doplnkovú literatúru pre žiakov prvých
ročníkov ZŠ.
9
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Balúna, ktorá vyučuje v materskej škôlke a potrebovala jednoduché piesne pre
deti so sprievodom klavíra alebo gitary. Cyklus obsahuje 25 známych detských
piesní11.
Drobnosti pre klavír
Cyklus vznikol v roku 2013. Tlačou vyšiel v roku 2015 vo vydavateľstve
Verbum, na Katolíckej univerzite v Ružomberku12, vďaka finančnej podpore
SOZA13. Obsahuje desať skladieb, ktoré autor pomenoval až dodatočne,
podľa charakteru, aby deti pri interpretácii mohli zapojiť svoju fantáziu.
Nálada skladieb je podčiarknutá ilustráciami Lenky Semanovej14. Kompozície
sú vhodným materiálom pri výbere repertoáru v ZUŠ pre pokročilejších
klaviristov, prípadne aj pre študentov nižších ročníkov konzervatórií, kde by
sme však odporučili interpretáciu cyklu ako celku. O premiérové uvedenie
skladieb sa postaral Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý ako prvé uviedol skladby
Prekvapenie a Etuda. Stalo sa tak v rámci Koncertu víťazov Rajeckej
hudobnej jari 3. júna 2014 v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Prvé uvedenie
na Slovensku zaznelo o deň neskôr, 4. júna 2014 v Mirbachovom paláci
v Bratislave. 15. mája 2015, opäť počas medzinárodnej interpretačnej súťaže
Rajecká hudobná jar premiéroval Pavol Bohdan Zápotočný ďalšie skladbičky
z cyklu: Na ihrisku, Letné ráno, Rozhovor15.
Prvá skladba v 2/4 takte Letné ráno evokuje svojim charakterom
začiatok horúceho, ospalého letného dňa. Charakteru je prispôsobené tempo
Allegreto, časté ligatúry, po harmonickej stránke použitie takmer výlučne
čistých kvárt a kvínt. Dynamická škála je od mf po f.
Po harmonickej a rytmickej stránke je pomerne náročnou dynamická
a energická skladba Rozhovor, opäť v 2/4 takte. Je založená na dokonalej súhre
triol v pravej ruke a duol v ľavej ruke, pričom hneď po dvoch taktoch dochádza
k výmene; trioly sa ocitajú v ľavej a duoly v pravej ruke. K týmto zmenám
dochádza v skladbe často, po pomerne krátkych plochách. Ďalším technickým
Išla sova na tanec, Medveďku, daj labku, Kukulienka, kde si bola, Čie sú to kone, Prší, prší,
len sa leje, Na zelenej lúke sedí zajac, Z Východnej dievčatá, Čerešničky, čerešničky, čerešne,
Pláva kačka po jazere, Červený kacheľ, biela pec, Keď som bol maličký pacholíček, Po nábreží
koník beží, Pásla ovečky, Čížiček, čížiček, Pod horou, pod horou, Maličká som, húsky pasiem,
Kováč kuje, Anička, dušička, kde si bola, Červené jabĺčko v oblôčku mám, Sedemdesiat sukien
mala, Krásna, krásna, kde si húsky pásla, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, Šošovička, hrášok, fazuľa,
Pec nám spadla, Spi, dieťatko, spiže.
12 Jurčo, M. (ed). 2015. Pavol Krška: Drobnosti pre klavír (PM). [hudobnina]. Ružomberok:
VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2015. 37 s. ISMN 979-0-68509-000-7.
13 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.
14 Mgr. Lenka Semanová (1976) pôsobí ako učiteľka I. stupňa v ZŠ a MŠ Svätý Kríž.
15 Z emailovej komunikácie autorky príspevku a otca Pavla Bohdana Zápotočného zo dňa 23.
októbra 2015.
11

120

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 4

problémom môže kríženie rúk, ktoré sa v skladbe vyskytuje dvakrát. Dynamika
je prispôsobená charakteru skladby, espressivo, ktoré autor v úvode skladby
uvádza, sa zmierni až v závere skladby decrescendom.
Zmenu nálady aj tempa prináša tretia skladba Smútok. Melancholicky
ladená skladba v ¾ takte v tempe Andante sostenuto je postavená na
molovom kvintakorde a monotematickej rytmickej štruktúre. Melodická línia
aj akordický sprievod sa vyskytujú v oboch rukách. Dôležité je dosiahnuť ich
plynulé prelínanie.
Tanec je rýchla, temperamentná skladbička v tempe Con moto a ¾
takte. Pomerne náročné je ,,čítanie“ nôt. Skladateľ neuvádza vo svojich skladbách
predznamenanie a tak predovšetkým druhá časť skladby je plná krížikov
a béčok. Šestnástinový pohyb a odťahy v ľavej ruke sú miestami, ktoré môžu
malého interpreta potrápiť.
Technicky náročnejšou skladbou cyklu je Etuda. Prvá časť v tempe
Moderato a 2/4 takte prináša šestnástinový pohyb striedavo v oboch rukách.
Druhá časť je koncipovaná viac akordicky. Hoci skladateľ vyštudoval klavír
na Konzervatóriu v Žiline, nie je Etuda napísaná tzv. ,,do ruky“. Pri naštudovaní
si vyžaduje do detailov premyslený prstoklad. Napriek tomu je krásna a z cyklu
pravdepodobne najčastejšie hrávaná.
V 6/8 takte a v tempe Allegro je skomponovaná skladba Do školy.
Spolu s predchádzajúcou skladbou je najdlhšou v cykle. Melodická línia
v pravej ruke vyžaduje schopnosť narábať s farebnosťou tónov. Dlhé rytmické
hodnoty je potrebné hrať spôsobom, ktorý ich dokáže naplniť hudbou. Ľavá
ruka v osminových hodnotách je nachvíľu vystriedaná molovými resp.
zmenšenými akordickými štruktúrami, ktoré evokujú cestu ,,do školy“.
Dynamické označenia sú v rozpätí od mf po f.
Charakter skladby Samota v 2/4 takte je vyjadrený použitím tempa
Lento, piano dynamikou a sekundovými krokmi vo vrchnom hlase pravej
ruky, ktoré pripomínajú vzdychy osamelého človeka. Samota je najkratšou
skladbou cyklu.
Skladba Prekvapenie v 3/8 takte a v tempe Andante je zaujímavá
rytmickou stránkou. Celá prvá strana začína v ľavej ruke v každom takte
o šestnástinu neskôr než pravá ruka, čo môže byť pre menej zdatného
mladého klaviristu problém. Melodická línia prechádza oboma rukami,
sprevádzaná kvintakordmi, resp. ich obratmi.
Tempo Moderato a 2/4 takt sú predpísané skladbe Na ihrisku, v ktorej
je melodická línia umiestnená v ľavej ruke. Sprievodný hlas má akordický
charakter. Skladba je náročnejšia po rytmickej stránke; vyskytujú sa napríklad
osminové hodnoty s bodkou..
Záverečnou skladbou cyklu Drobnosti je 3-stranová Radosť v 3/8
takte a tempe Moderato. ,,Radosť“ môže mať aj mladý interpret, keď po prvom
zhliadnutí zistí, že skladba je skomponovaná unisono. Ide však o pomerne
náročnú kompozíciu, vyžadujúcu dokonalý a premyslený prstoklad. Problém
môžu pri interpretácii spôsobiť aj pomerne veľké skoky dis 2 – d 3 v pravej

121

Matejová, M.: Inštruktívna tvorba Pavla Kršku a jej využitie v umeleckom vzdelávaní
v základných umeleckých školách

a dis – d 1 v ľavej ruke alebo dokonca c 1 – fis 2 v pravej a c – fis 1 v ľavej
ruke. Základnou dynamikou je f, ostatné dynamické odtiene ponecháva
skladateľ na interpretovi.
Cieľom časti venovanej klavírnemu cyklu Drobnosti nebol rozbor
skladieb po formálnej stránke, ale skôr vlastné zhodnotenie a poukázanie na
technické problémy, ktoré môžu pri nácviku mladých klaviristov potrápiť.
Hlavným cieľom príspevku však bolo predovšetkým oboznámenie hudobnej
verejnosti s bohatou inštruktívnou tvorbou Pavla Kršku, ktorá má všetky
predpoklady na to, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou umeleckého
vzdelávania v základných umeleckých školách na Slovensku.
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Význam tvorivého prístupu pri cvičení u vybraných
husľových pedagógov 20. storočia v kontexte vývoja
komplexnej hudobnej osobnosti interpreta
Importance of a Creative Approach to Practising
of Selected 20th Century Violin Teachers in the Context
of a Complex Performer´s Personality Development
Ivan Palovič
Abstract
The article deals with creative approach of selected 20th century violin
teachers in terms of practising. Being able to practise correctly and to
process information belongs to the basis of a proper development of
every student. In this article I focus on opinions of O. Ševčík, L. Auer,
L. Capet, C. Flesh a I. Galamian on practising in reflexion of my own
10-year pedagogical experience.

Keywords: Practising. Violin. Work. Methodics. Creative approach.
V rámci pedagogického procesu prichádza každý študent do kontaktu
s veľkým množstvom informácii. Na vyučovacej hodine prebieha len časť
výučby a vývinu žiaka. Väčšina úsilia so spracovaním informácii sa presúva
na domácu prípravu žiaka, teda cvičenie.
K základným predpokladom každého pedagóga patrí snaha naučiť
študenta správnym návykom cvičenia. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávny
pomer medzi kvalitou a kvantitou. Z mojej osobnej pedagogickej skúsenosti
viem, že veľká miera študentov uprednostňuje kvantitu, teda dĺžku cvičenia
nad kvalitou. Práve rôznym prístupom k cvičeniu sa venuje nasledujúci článok,
v ktorom stručne popisujem názory významných pedagógov husľovej hry
20. storočia na cvičenie O. Ševčíka, L. Auera, C. Flesha a I. Galamiana.
Otakar Ševčík (1852 - 1934)
Otakar Ševčík vyvinul ucelenú metodiku a svojich študentov vychovával
k technickej dokonalosti. Často sa mu vyčítalo, že jeho trieda je akoby továreň
na huslistov. Pre Ševčíka je pri cvičení dôležitý účel diela. Účel diela by mal
budúcemu huslistovi poskytnúť praktickú harmonizujúcu náuku, ktorá by
mala bezpodmienečne podporovať jeho hudobný a husľový vývoj. Z technického
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pohľadu je tu postarané o to, aby sa žiak ustavične vracal do rôznych polôh
a v každej študoval jednotlivé cvičenie tak, ako to robil v prvej polohe, aby sa
všetky polohy naučil celkom ovládať. Huslista nehrá len na jedných jediných
husliach, ale obrazne povedané na viacerých, pretože každá vyššia poloha
predstavuje menšie husle. Šiesta poloha má napr. menzúru detských huslí.
Ovládať dobre každé z týchto siedmich až desiatich huslí je hlavnou podmienkou
k technickej dokonalosti. S hraním v polohách treba u začiatočníkov začať
čím skôr. Len vtedy, keď sa žiak oboznámi s celým hmatníkom v každej
polohe, vykoná rytmické cvičenia sláčikom spôsobom, uvedeným v Ševčíkovom
diele, bude jeho držanie nástroja a vedenie sláčika kontrolované. Žiak by mal
ihneď opraviť každý falošný tón. K tomu musí mať ale dostatok času, ktorý
získa len tým, keď bude hrať vo štvrťtónových pohyboch. Pri rýchlejšom
pohybe nemôže zlú intonáciu napraviť, môže ju maximálne spozorovať so
zámerom napraviť ju pri opakovaní. Preto treba každé cvičenie robiť striedavo,
raz pomaly a raz rýchlejšie. Môžeme všeobecne skonštatovať, že Ševčík dával
rovnaké, jednotné návody na domáce cvičenie a prípravu každému zo svojich
študentov.
Leopold Auer (1858 - 1930)
Cieľom cvičenia podľa Leopolda Auera by nemal byť čas, venovaný
určitému cvičeniu alebo len jednému jedinému cieľu, ale mal by byť
rozdelený medzi cvičenie stupníc, učenie sa spamäti, nacvičovanie repertoáru
a opakovanie už zvládnutých diel. Na otázku Nathana Milsteina, Auerovho
žiaka, koľko hodín by mal denne cvičiť, Auer odpovedal: „Je nepodstatné
ako dlho. Keď sa cvičí prstami, nie je žiadna doba dosť dlhá. Keď sa cvičí
hlavou, stačia dve hodiny.“ (Applebaum, 1972, s. 130) Okrem toho odporúča,
aby sa na jednom diele nepracovalo viac ako tridsať alebo štyridsať minút.
Potom by mala vždy nasledovať prestávka v rozsahu desať až pätnásť minút.
Keď žiak študuje nové dielo, musí ho najskôr pochopiť ako celok. Okrem
toho by mal študovať komplexne na základe partitúr iného diela z komornej
hudby alebo symfonickej tvorby daného skladateľa. Tento prístup považujem
za veľmi podnetný. Podľa Auera sa pri cvičení vždy prehliada podstatný aspekt,
a tým je mentálny faktor. Pod týmto pojmom myslí kontrolu prstov mozgom.
Memorovanie odporúča Auer mimochodom bez nástroja: „Je vynikajúcou
metódou študovať každú etudu, každé koncertné dielo bez nástroja, len
samotným okom tak dlho, až kým sa príslušná kompozícia so všetkými
nuansami, s každým predpísaným dynamickým znakom nevyjasní ako dokončený
mentálny obraz kompletne v každom detaile.“ (Auer, 1925, s. 164)
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Lucien Capet (1873 - 1928)
Capet presadzuje jasnú líniu medzi dielami, u ktorých je v popredí
virtuozita a medzi nadčasovými majstrovskými dielami. Zaiste nájdeme veľký
rozdiel medzi interpretáciou koncertu Wieniawského a Beethovenovho koncertu.
V jednom je všetko zamerané na vonkajší efekt a v druhom prevažuje
introspektívny charakter. Na jednej strane pominuteľnosť a na druhej strane
večnosť. Na jednej strane je umenie virtuózne s cieľom ohúriť poslucháča, na
druhej strane dielo, na ktoré „dosiahnu“ len tí najvyspelejší, osobnostne
i ľudsky zrelí hráči, schopní pochopiť hĺbku diela. S rôznymi smermi štýlu
Lucien Capet vo svojej pedagogickej práci zaobchádza veľmi zodpovedne a
žiakov nabáda, aby v tejto súvislosti svoje zanietenie, umeleckú vášeň
ovládali, poprípade aby ju nasmerovali v prospech presvedčivej interpretácie
v zmysle skladateľových intencií: „... ide o to, aby sa vášeň, ktorú nám naše
umenie dáva pociťovať, usmerňovala a ovládala, aby sa harmonizovala veľká
línia interpretácie a následne sa ospravedlnila diskrepancia štýlu alebo náhle
zmeny; požiadavky potreby, ktoré vyplývajú z myšlienok alebo z obrazu, ktorý
treba vyjadriť ...“ (Capet, 1952, s. 24)
Capet bol nielen veľký analytik, ale aj systematik čo sa odrazilo aj
v prístupe ku cvičeniu. Pri cvičení kládol veľký dôraz na oblasť sláčikovej
techniky. Vyvinul vlastný systém zadelenia sláčika a veľmi dôležitá bola jeho
analýza rôznych uhlov medzi sláčikom a strunami pri prechodoch strún.
Všetky cvičenia ktoré zahŕňajú tieto aspekty sláčikovej techniky, dávajú žiakovi
príležitosť naučiť sa nielen rôzne druhy smykov, ale aj neochvejne ďalej
zdokonaľovať vlastné vedenie sláčika.
Carl Flesch (1873-1944)
„Cvičenie sa stáva viac či menej vedomou činnosťou pozostávajúcou
z opakovania, pomocou ktorej zvládame problémy.“ (Flesch, 1978, s. 62)
Carl Flesch je odporcom každodenného osemhodinového úporného cvičenia.
„Dôležitejšie než trvanie pracovného času je kvalita práce samotnej ...
Nakoniec môže talent zaniknúť skôr kvôli nadmernému ako kvôli časovo
nepostačujúcemu cvičeniu.“ (Flesch, 1978, s. 118) Aby sa všeobecná technika
dala cvičiť efektívne a časovo úsporne, vyvinul Flesch svoj tzv. Skalensystem.
Okrem toho uvádza na základe množstva odkazov z literatúry príklady, ako sa
dá jeho systém cvičiť čo najefektívnejšie. Pri študovaní nového diela by si
mal žiak vo svojej predstave najskôr vytvoriť svoj umelecký koncept. Potom
sa musí pokúsiť tento koncept zrealizovať. Keď sú jednotlivé pohyby na
základe opakovaného cvičenia zautomatizované, malo by sa dielo nechať
chvíľu „uležať“. Týmto odstupom dozreje v podvedomí a po krátkom zopakovaní
je pripravené na verejné prevedenie.
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Ivan Galamian (1903 - 1981)
Inteligentne vedené experimentovanie a permanentná koncentrácia
vedú najrýchlejšie k úspechu. Zvláštny dôraz kladie Ivan Galamian na duševnú
kontrolu nad fyzickými procesmi a vzťah striedania práce mysle a svalového
aparátu. „K technickému majstrovstvu je kľúčové zlepšenie vzťahu [tohto]
striedania a nie (...) trénovanie a vypracovávanie svalov.“ (Galamian, 1982,
s. 16). Ak žiak narazí na technický problém, musí ho analyzovať a zistiť, z akých
príčin sa vyskytol (napr. výmena polohy, rytmus alebo koordinácia rúk).
Potom, čo žiak problém definuje, je potrebné problém izolovať, zredukovať
na jeho najjednoduchšiu formu a vyriešiť ho cvičením, ktoré je na to
zamerané. Akonáhle je daný technický problém odstránený, je neužitočné
pokračovať v tomto cvičení aj naďalej. Namiesto toho by sa mal žiak posunúť
k ďalšiemu bodu. Galamian kladie veľký dôraz na vyvinutie „kritického
ucha“, ktoré má interpreta posunúť od subjektívneho ku objektívnemu
počúvaniu. Čas cvičenia rozdeľuje tento pedagóg do nasledovných troch
kategórií: oddychový čas, čas na interpretáciu a čas na koncertné uvedenie.
Do oddychového času spadá zlepšovanie techniky, čas na interpretáciu je čas
venovaný detailnej práci na diele, ktoré sa práve študuje a čas na koncertné
uvedenie pripraví žiaka na verejné predvedenie diela. K tomu patrí prehratie
diela, ktoré by malo byť realizované podľa možnosti s klavírnym sprievodom.
Záver
V predchádzajúcich odsekoch sme mali možnosť vidieť rôzne tvorivé
prístupy popredných husľových pedagógov 20. storočia k cvičeniu. Ako sme
mali možnosť vidieť, takmer v každom umeleckom či kreatívnom odvetví je
cieľ vždy ten istý, len metódy ako sa priblížiť k cieľu sú vždy odlišné.
Osobnosť a stupeň vývoja je u každého študenta na inej úrovni. To si vyžaduje
maximálne individuálny prístup a prispôsobenie podávaných informácií zo
strany vyučujúceho. Väčšina pedagógov dnešnej doby našťastie rešpektuje
individualitu študenta, ale nájdeme stále dosť učiteľov, ktorí tvrdohlavo trvajú
na dodržaní svojich postupov. Toto veľakrát vedie k odradeniu a následnému
sklamaniu študenta zo štúdia.
V rámci mojej pedagogickej praxe sa prikláňam k čo najväčšej miere
individuality a voľnosti. Táto voľnosť je ale do veľkej miery determinovaná
samotnou osobnosťou študenta. Za 10 rokov mojej pedagogickej praxe som sa
však neraz stretol s akýmsi zneužitím dôvery medzi mnou a študentom. Preto
odporúčam v spojitosti s voľnosťou študenta značnú opatrnosť. Téma kreativity
a individuality je v dnešnej online dobe obzvlášť aktuálna a zaslúži si určite
veľkú pozornosť.
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Vzácne jubileum
PaedDr. Mgr. art. Stefky Palovičovej, PhD.
A Precious Jubilee
of PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová, PhD.
Jordana Palovičová
Abstract
The article deals with distinguished personality of piano accompaniment,
a professor at the Conservatory in Bratislava, Academy of Performing
Arts and Catholic University, Stefka Palovičová, who worked with an
array of Slovak leading singers, instrumentalists and teachers.

Keywords: Stefka Palovičová. Conservatory in Bratislava. Academy of
Performing Arts. Catholic University. Singer. Teacher. Piano
accompaniment.
Vo vskutku netypicky prebiehajúcom roku 2020, ktorý ovplyvnila
nečakaná „force majeure", zarezonovalo v oblasti hudobného umenia a pedagogiky niekoľko krásnych jubileí, ktoré by si zaslúžili výraznejšiu pozornosť.
Krásny vek 70 rokov oslávili „konškoláci“ skladateľ Stanislav Hochel,
akordeonista Rajmund Kákoni, ako aj výrazná osobnosť na poli klavírneho
sprievodu Stefka Palovičová. Z nich mne z pochopiteľných dôvodov najbližšia
jubilantka, neprehliadnuteľná svojou neutíchajúcou energiou, spojila svoje
pôsobenie s viacerými inštitúciami v Bratislave i na strednom Slovensku, kde
vychovala široké spektrum popredných slovenských vokalistov i inštrumentalistov.
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Obr. 1: Vo víre koncertného života - Stefka Palovičová
s bývalou študentkou KU Kristínou Suchou-Takáčovou
Zdroj: súkromný archív Stefky Palovičovej

Stefka Palovičová rod. Kovačeva sa narodila 6.8.1950 v obci Palúdzka
neďaleko Ružomberka do rodiny bulharských záhradníkov Jonka a Jordany
Kovačevovcov. Húževnatosť, zmysel pre detail, spravodlivosť a symptomatickú
nezištnú nápomocnosť dostala do vienka od svojich rodičov, ktorých kvalitná
zelenina a prekrásne kvety boli chýrne po celom okolí. Na Slovensku sa usadili
okolo 2. svetovej vojny, otec sa ako partizán zúčastnil aj na Slovenskom
národnom povstaní. Starší brat Jordan hral na akordeóne a husliach, no
o pianistickom osude malej Stefky rozhodla náhoda. Jej matka si všimla
dievčatkino energické poklepávanie prštekmi po stene. Mladého talentu sa
ujala Dagmar Paučíková-Šmídová, neskôr Mária Toflerová. Pestré detstvo
však nebolo zložené len zo záhradnej a hudobnej mozaiky, ale aj z návštev
krajiny jej predkov a rôznych športových aktivít (skok do výšky, beh na 800
metrov). Liptovská rodáčka sa niekoľko rokov intenzívne venovala aj basketbalu
vo funkcii pivotky a v tejto činnosti ešte paralelne pokračovala do 1. ročníka
Konzervatória v Žiline. Tu patrila k prvým žiakom čerstvej absolventky triedy
Rudolfa Macudzińského, Dagmar Dubenovej. Profesorka Dubenová uplatňovala
vo svojej pedagogike dôraz na výrazovú stránku a spontaneitu hudobného
prejavu. Repertoár v jej triede podčiarkoval naturel jej žiačky (Bachova Toccata
G dur, Chaconne d mol v Brahmsovej verzii pre ľavú ruku, Skrjabinove
etudy, Prokofjevova Sonáta č. 3, bulharská tvorba z pera Panča Vladigerova).
Svoju talentovanú zverenkyňu „vyslala“ na prijímacie skúšky na VŠMU
po konzultácii s vynikajúcim slovenským pianistom Ivanom Palovičom už
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v 5. ročníku. Výborné umiestnenie na 1. mieste vyvolalo záujem viacerých
pedagógov, zhodou okolností a nie práve na základe priania Dagmar Dubenovej
sa „ocitla“ napokon v klavírnej triede Michala Karina. Toto spojenie sa
neukázalo ako najplodnejšie, Karinov maximalizmus a veľký dôraz na detail
nekorešpondoval so živým bulharským temperamentom jeho novej študentky.
To prirodzene viedlo ku rozhodnutiu prestúpiť k pôvodne navrhovanému
mladšiemu pedagógovi Ivanovi Palovičovi, ktorý podčiarkoval celostný prístup
k naštudovaniu diela, tvorivý prejav a formovanie komplexnej osobnosti
s výrazným akcentom na komornú hru. Z diel, ktoré Stefka Palovičová
naštudovala pod jeho vedením, by sme mohli uviesť napr. Bachovu Chaconne
d mol v Busoniho transkripcii, Sonátu e mol op. 90 Ludwiga van Beethovena,
Griegovu Sonátu e mol, Ravelovu Pavanu za mŕtvu infantku, Skrjabinove
Nokturno Des dur pre ľavú ruku, Stravinského Sonátu, Šostakovičov Klavírny
koncert č. 2, Prokofjevovu Sonátu č. 1, Ščedrinovu Invenciu a Basso ostinato
či Martinčekovu Etudu „Invenciu".1 Ako vysokoškolská poslucháčka Stefka
Palovičová svoju alma mater viackrát úspešne reprezentovala na rôznych
festivaloch, majstrovských kurzoch a koncertných podujatiach ako napr.
Prehliadka mladých koncertných umelcov (Trenčianske Teplice), Mladé
pódium (Karlovy Vary), koncerty v Nemecku, pochvalne sa o jej účinkovaniach
vyjadrila i odborná tlač.2 Už v tomto období sa začala výraznejšie profilovať
ako výborná komorná hráčka, či už v spolupráci s huslistom Jozefom
Toporczerom, klaviristom Petrom Minárikom alebo speváčkou Janou Billovou.
Práve spev jej celoživotne prirástol k srdcu, jej vokálni komorní partneri ako
napr. Miriam Žiarna vyzdvihujú „...vysokú profesionalitu jej klavírnych
sprievodov, najmä cit pre dynamicko-agogickú výstavbu frázy spolu so
spevákovými dispozíciami a požiadavkami, zvolenie vhodného tempa a uplatňovanie rôznych štýlových nuáns.“3 Klavirista a bývalý riaditeľ Konzervatória
v Bratislave, Peter Čerman, ktorý mal možnosť sledovať Palovičovej interpretačné umenie prakticky počas celej jej umelecko-pedagogickej dráhy,
pridáva: „Či už ako sólistka alebo komorná hráčka, je vždy nad vecou. Jej
interpretačný prejav je kultivovaný, ale i plný energie a lyriky.“4
Po ukončení štúdia na VŠMU vyučovala v rokoch 1975-1977 na
Konzervatóriu v Žiline. Následne do roku 2007 pôsobila na Konzervatóriu
v Bratislave, kde sa od roku 1983 venovala predovšetkým klavírnemu
sprievodu študentov operného spevu v triedach Evy Plesníkovej, Miluši
Fidlerovej-Sopirovej, Jany Billovej, Jarmily Smyčkovej, Alžbety Michalkovej,
Zuzany Stankóciovej, Márie Repkovej. V úvode svojej umelecko-pedagogickej
Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Stefkou Palovičovou zo dňa 26-28.10.2020
Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Stefkou Palovičovou zo dňa 26-28.10.2020
3 Žiarna, M. <miriam.ziarna@ku.sk>. 2020-10.27. Stefka Palovičová [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@centrum.sk>].
4 Čerman, P. <petercerman@gmail.com>. 2020-11.01. Re: Prosba [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@hotmail.com>].
1
2
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kariéry cenné skúsenosti získavala aj pod vedením kolegov inštrumentalistov
ako Pavol Bienik, Ján Glasnák, Viliam Kořínek, Pavol Profant, Andrea
Šestáková. V bratislavskom konzervatoriálnom prostredí niekoľko rokov
viedla Oddelenie klavírnej spolupráce a parciálne vyučovala povinný klavír,
kde k jej žiakom patrili o i. budúce operné hviezdy Adriana Kučerová alebo
Andrea Danková.5 Takto na pôsobenie jubilantky na Konzervatóriu spomína
dlhoročný riaditeľ inštitúcie, už spomínaný Peter Čerman: „Moju vzácnu
kolegyňu, spolužiačku a priateľku poznám už od čias našich spoločných štúdií
na VŠMU. Vždy bola pre ňu typická autentická priamosť, úprimnosť v zaujímaní
životných postojov. Jej otvorená povaha prinášala do našich častých konverzácií
pohodu a optimizmus. Tieto črty sa samozrejme preniesli aj do jej umeleckej
práce. Tieto vzácne povahové črty sa v plnej miere prejavili aj v jej práci
klavírnej spoluhráčky s mladými umelcami. Ako pedagóg Konzervatória
v Bratislave odohrala množstvo koncertov na najvyššej umeleckej úrovni.
Vysoko rozvinutá úroveň empatie jej umožnila usmerniť celý rad výborných
spevákov. Dôležitá je aj Stefkina dlhoročná organizačná práca vedúcej
korepetičného odboru Konzervatória. Trpezlivým a strategicky správnym
konaním významne pomohla dostať nezaslúžene podhodnotené povolanie
korepetítora na vyššiu úroveň.“6
V období 1991-1994 Stefka Palovičová pôsobila taktiež na VŠMU
v speváckej triede Viktórie Stracenskej. Do oblasti vysokoškolskej pedagogiky
sa opäť vrátila v roku 2004, odkedy je pedagógom klavírneho sprievodu na
Katedre hudby PF KU v Ružomberku. V mimoriadne aktívnom prostredí spolupracuje aktuálne s pedagógmi spevu Miriam Žiarnou, Martinou Procházkovou,
Máriou Porubčinovou, v uplynulých rokoch aj s Evou Malatincovou, Máriou
Henzelovou, Máriou Detvaj Sedlárovou, Miriam Kyselovou, resp. Erikou
Jakabovou.7 Zároveň si na univerzite doplnila vzdelanie v rámci externého
doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2010 obhajobou dizertačnej
práce na tému Interpretácia a využitie Debussyho klavírnej tvorby v pedagogickom procese.8 Etablovala sa tu ako vskutku nezastupiteľný element katedry.
„...večne usmiata, pozitívne naladená, plná energie, ktorú by jej mohol každý
závidieť a pripravená každému pomôcť. Húževnato a so zanietením nacvičuje
repertoár so študentmi a v prípade problémov s intonačno-rytmickou stránkou
alebo so súhrou s klavírnym sprievodom im veľmi trpezlivo venuje osobitnú
pozornosť a niekoľkokrát opakuje problematické miesto, kým si ho študenti
neosvoja. Jej predvídavosť, pohotovosť a tzv. chladná hlava sa často preukazuje
na koncertoch, keď študenti (tzv. skokani roka) pod dojmami, stresom alebo
Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Stefkou Palovičovou zo dňa 26-28.10.2020
Čerman, P. <petercerman@gmail.com>. 2020-11.01. Re: Prosba [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@hotmail.com>].
7 Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Stefkou Palovičovou zo dňa 26-28.10.2020
8 Palovičová, S. 2010. Interpretácia a využitie Debussyho klavírnej tvorby v pedagogickom
procese. Dizertačná práca. Ružomberok: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, 2010. 233 s.
5
6
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trémou zabudnú nastúpiť, vynechajú diel alebo naopak nastúpia skôr a jej
okamžité reagovanie na vzniknutú situáciu je neuveriteľné a často až
nepostrehnuteľné. Dlhodobá práca korepetítora a spolupráca s významnými
pedagógmi a interpretmi na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, VŠMU a na
Katedre hudby PF KU v Ružomberku ju vyškolili natoľko, že často jej
korepetície plnohodnotne nahrádzajú hodiny spevu, na ktorých upozorňuje
študentov nielen na interpretačné, ale aj na technické nedostatky v prípade
neprítomnosti pedagóga,“ približuje profil jubilujúcej kolegyne pedagóg KU
Miriam Žiarna.9
Aj Martina Procházková (2020) z Katedry hudby PF KU zdôrazňuje
umeleckú erudovanosť Stefky Palovičovej a okrem vyššie povedaného
vyzdvihuje aj jej ďalšie profesionálne kvality: „Je pozoruhodné, aké množstvo
repertoáru odohrá a nebráni sa ani naštudovaniu nových skladieb. V jej
rozsiahlom notovom archíve sa nájdu aj ťažko dostupné diela, a to aj vo
viacerých verziách. Ak niektoré práve postrádame, donesie nám ich spolu
s historkami, s ktorými spevákmi ich za roky svojej kariéry uviedla. Je
dôkazom toho, že korepetítorom nemôže byť každý, a že táto disciplína nie je
podradná, ako to možno mnohí klaviristi pociťujú." Martina Procházková
s obdivom ďalej spomína pracovné nasadenie jubilantky spojené so sprevádzaním
študentov a kolegov na rôzne súťaže, koncertné podujatia, mobility do
zahraničia a oceňuje ešte jednu vlastnosť: schopnosť otvorene, no objektívne
vyjadriť kritiku, ktorú na základe životných skúseností jej mladší kolegovia či
poslucháči katedry bez urážky prijmú.10

Žiarna, M. <miriam.ziarna@ku.sk>. 2020-10.27. Stefka Palovičová [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@centrum.sk>].
10 Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Martinou Procházkovou zo dňa 30.10.2020
9
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Obr. 2: S Martinou Procházkovou a Miriam Žiarnou
na Slávnostnom koncerte Katedry hudby PF KU v Ružomberku
ku 20. výročiu založenia Katolíckej univerzity 23. septembra 2020
Zdroj: https://www.facebook.com/katolickauniverzita/
photos/pcb.10158829186406060/10158829183501060

Počas svojej bohatej umeleckej a pedagogickej činnosti v oblasti
klavírneho sprievodu sa Stefka Palovičová podieľala na výchove mnohých
výrazných reprezentantov slovenskej speváckej školy ako Simona HoudaŠaturová (sólistka popredných zahraničných operných domov), Jolana Fogašová,
Ján Babjak, Jana Bernáthová (sólisti SND), Jana Pastorková (docentka VŠMU
a UKF v Nitre), Katarína Winkler-Michaeli (sólistka Landestheater Detmold),
Juliana Knoppová-Jamrišková (sólistka Novej scény), Henrieta Lednárová
(vedúca sopránovej skupiny Slovenského filharmonického zboru), Daniela
Magálová (členka súboru Moravanka), Zdenko Vislocký, Michal Mačuha,
Peter Soós (sólisti Štátneho divadla Košice, Národního divadla moravskoslezského, resp. Slezského divadla Opava). V inštrumentálnej sfére k jej
absolventom patrili napr. Juraj Griglák (popredný jazzový kontrabasista) či
huslisti Bohdan Warchal ml. a František Török (člen Moyzesovho kvarteta).
Mnohí z radov bývalých študentov sa uplatnili v pedagogickom živote po
celom Slovensku ako napr. Róbert Galovics (riaditeľ Konzervatória Jozefa
Adamoviča v Košiciach), Daniela Leščenková (Cirkevné konzervatórium
v Bratislave), Angelika Pavlechová (ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad
Bebravou). Stefka Palovičová pravidelne participuje na úspešnom umiestnení
mladých vokalistov na súťažných a festivalových podujatiach na Slovensku
i v zahraničí ako napr. Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského
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(Trnava), Moyzesiana (Prešov), celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou „Študentská umelecká činnosť“ (Ružomberok), Medzinárodná
spevácka súťaž Cavalera Carla Vendera (Bratislava), Medzinárodná spevácka
súťaž Imricha Godina (Vráble), Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka
(Karlovy Vary), Medzinárodná interpretačná súťaž pedagogických fakúlt (Hradec
Králové), Medzinárodný festival slovanskej hudby v Ostrave, z ktorých si
častokrát odniesla zaslúžené ocenenie za najlepší klavírny sprievod.11
A ako vnímajú svoju temperamentnú profesorku jej bývalí či súčasní
študenti? Popri nesporných profesionálnych kvalitách svojej pedagogičky
svorne na prvom mieste vyzdvihujú jej vzácny ľudský rozmer. „Je to človek
s veľkým srdcom. Veľmi úprimne a starostlivo pristupuje ku svojim študentom.
Sprevádzala formovanie mojej osobnosti mnoho rokov na Konzervatóriu i VŠMU.
Napriek tomu, že od môjho absolutória ubehol dlhý čas, naše kontakty sú stále
živé a nápomocnou mi ostala dodnes,“ konštatuje Jana Pastorková.12 Chválou
nešetrí ani Ivan Lyvch, poslucháč KU: „Pani doktorka Palovičová – duša a srdce
našej katedry. Ku každému študentovi má individuálny prístup a za čo si ju
všetci vážime, je, že je k nám veľmi otvorená. Dokáže poradiť a najmä je vždy
ochotná pomôcť každému študentovi napríklad tým, že si s ním precvičí
skladby nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj mimo svojho pracovného
času. Mne osobne ako cudzincovi veľmi pomohla a naďalej pomáha, lebo je
empatická a vie sa vcítiť do problémov a starostí iných. Nemožem nevyzdvihnuť
jej profesionalitu, brilantnú úroveň hry a prehľad vo všetkych sférach. Za seba
aj za ostatných študentov našej katedry si dovolím povedať, že je nám všetkým
cťou pracovať s takým človekom ako je pani doktorka Stefka Palovičová.“13
Katarína Winkler-Michaeli opisuje spoločné hodiny počas konzervatoriálneho
štúdia ako radostnú skúsenosť: „Boli to krásne časy - naše prvé verejné
koncerty, jej trpezlivosť a otvorenosť vždy uvoľnila atmosféru a tréma sa
stratila. Hlas vychádza z vnútra a vďaka nej bolo jednoduché dať sa viesť
citom a nájsť adekvátne farby vo výraze.“14

Z osobného rozhovoru autorky príspevku so Stefkou Palovičovou zo dňa 26-28.10.2020
Z osobného rozhovoru autorky príspevku s Janou Pastorkovou 28.10.2020
13 Lyvch, I. <lyvchvanya@gmail.com>. 2020-10.28. Stefka Palovičová [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@centrum.sk >].
14 Winkler, K. <katarina-wm@gmx.de>. 2020-11.12. Tvoja mamina [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@hotmail.com>].
11
12
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Obr. 3: Na Medzinárodnom festivale slovanskej hudby v Ostrave
s ocenenými študentami Katedry hudby PF KU Ivanom Lyvchom,
Michaelou Bukovinskou a Gabrielom Kopilcom v novembri 2019
Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogickafakulta/70730-studenti-spevu-z-katedry-hudby-opat-bodovali

Matej Stachera, bývalý študent z radov KU pridáva i úsmevnú historku:
„Pani doktorka Stefka (ako sme ju na VŠ volali), je úžasný človek s neskutočnou
energiou, ktorú rozdáva okolo seba, čím pretvárala svoje hodiny v doslova
nový svet. Ona všetko hrala, všade bola, každého pozná a koho nepozná, toho
dokáže behom chvíľky vďaka svojej bezprostrednosti spoznať. Jej povestné
´Šaty, noty, boty´ asi pozná každý, kto s ňou prišiel aspoň na chvíľu do kontaktu.
Mne sa to vrylo do pamäti až natoľko, že pred odchodom na koncert alebo iné
vystúpenie sú práve ´Šaty, noty, boty´ moje posledné slová, ktoré si hovorím.
Pani doktorka je pre mňa veľmi inšpiratívny človek.“15

Lyvch, I. <lyvchvanya@gmail.com>. 2020-10.28. Stefka Palovičová [E-mail Jordane Palovičovej
<jordanapalovic@centrum.sk>].
15
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Obr. 4: S manželom, významným slovenským pianistom Ivanom Palovičom
Zdroj: súkromný archív rodiny Stefky Palovičovej

V osobnej rovine úcta k svojmu pedagógovi Ivanovi Palovičovi prerástla
do vzájomnej náklonnosti a šťastného manželstva, narušeného až predčasným
skonom manžela. V šľapajach oboch rodičov pokračujú obe deti, klaviristka
Jordana a violista Ivan, pôsobiaci na Konzervatóriu v Bratislave, resp. ako
docenti na VŠMU. V súkromí sa Stefka Palovičová s rovnakým nadšením ako
svojim študentom venuje milovanej záhrade, v ktorej nachádza relax a potešenie.
Záhradnícke bulharské gény sa pretavili do formy obdivuhodných zeleninových
i ovocinárskych výpestkov. Radosť jej rovnako robia dve malé vnučky, dvojičky
Sofia a Sonya, ktoré už teraz nápadne vykazujú inklináciu k hudobnému
i záhradníckemu prostrediu.
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Obr. 5: Stefka Palovičová so svojimi deťmi Jordanou a Ivanom
na odovzdávaní Ceny Jána Cikkera v roku 2016
Zdroj: Múzeum Jána Cikkera, súkromný archív rodiny Stefky Palovičovej
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Folklor ve sborové tvorbě Antonína Tučapského
Folklore in Choral Output of Antonín Tučapský
Stanislav Pecháček
Abstract
At the beginning, the paper brings the basic biographic datas about one
of the most important Czech composers of the second half of the 20th
century. In the second half, it contains the survey and characteristic of
that part of Tučapský´s choral compostions which were inspired by
folklore, that is compositions on folk poetry and arrangements of folk
songs.

Keywords: Antonín Tučapský. Conductor. Choral pieces. Folklore. Folk song.
Životopis
Antonín Tučapský se narodil roku 1928 v Opatovicích u Vyškova.
V rodné obci prožil krásné dětství, příznivě ovlivněné domácím prostředím,
hanáckou přírodou, duchovní atmosférou venkovských kostelů a hudební
tradicí i současností rodného kraje.
Obecnou školu navštěvoval v Opatovicích, na měšťanku dojížděl od
roku 1939 do nedalekých Dědic a později do Ivanovic na Hané; v té době se
začal učit hrát na housle, klarinet a klavír. Po ukončení povinné školní
docházky vstoupil na učitelský ústav ve Valašském Meziříčí. Hudbu zde
vyučoval absolvent brněnské konzervatoře Václav Dittrich, sbormistr
mužského sboru Beseda, v němž Tučapský získal první sborové zkušenosti.
Zájem o lidovou píseň v něm podpořil další učitel, významný národopisec
a sběratel lidových písní Arnošt Kubeša, v jehož studentské cimbálové muzice
hrál Tučapský na klarinet a díky tomu poznal bohatý repertoár valašských
a slováckých lidových písní. Studium ukončil maturitou v roce 1947, a získal
tak aprobaci pro národní školy. Následovalo studium hudební výchovy na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde patřili mezi jeho
učitele Bohumír Štědroň, Zdeněk Blažek, Vilém Steinmann či Jan Kunc, který
Tučapskému pomáhal i v jeho prvních kompozičních pokusech.
Po absolvování základní vojenské služby a krátkodobém působení ve
funkci asistenta sbormistra v Slovenském národním divadle zahájil roku 1955
učitelskou dráhu na Pedagogické škole v Novém Jičíně. V roce 1959 využil
nabídku nastoupit na nově založený Pedagogický institut v Ostravě. Následující
roky spojil s tímto městem, kde rozvinul bohatou pedagogickou, uměleckou
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i organizační práci. Na institutu byl pověřen výukou sborového zpěvu, sborového
dirigování, intonace a hudební nauky. V roce 1965 se na základě práce Mužské
sbory Leoše Janáčka a jejich interpretační tradice habilitoval a stal se docentem
v oboru sborový zpěv.
Tučapského umělecká orientace již jednoznačně směřovala ke
sborovému zpěvu, a to jak vlastní skladatelskou tvorbou, tak v těchto letech
především činností sbormistrovskou. Po příchodu do Ostravy se stal na dva
roky sbormistrem Dětského sboru Československého rozhlasu v Ostravě.
Zatímco práce s dětmi byla pouhou epizodou, jeho sbormistrovská éra
v Pěveckém sdružení moravských učitelů (PSMU) se zapsala výrazným
písmem do historie tohoto našeho nejvýznamnějšího mužského sboru.
Tučapský se stal členem Moravských učitelů za studií v Brně v roce 1949,
tedy v době, kdy vrcholila éra Jana Šoupala, po Ferdinandu Vachovi v pořadí
druhého sbormistra. V roce 1958 byl oficiálně zvolen zástupcem sbormistra
a po Šoupalově smrti převzal v roce 1964 funkci hlavního sbormistra.
Do čela sboru nastoupil s pozměněným dramaturgickým plánem:
„Když jsem se po Šoupalově smrti stal dirigentem PSMU, usiloval jsem
hodně o uvádění novější sborové tvorby. A tak jsem trochu omladil repertoár
o některé skladby jiných skladatelů. Šoupal stále zůstával u našich klasiků
P. Křížkovského, J. B. Foerstera aj. (…) Uvedl jsem např. opomíjené skladatele
L. Vycpálka, K. Slavického, J. Seidla, jehož monumentální cyklus Polnice
slávy byla umělecká událost. Také jsem hodně hledal vhodné skladby
známých evropských skladatelů a uvedl skladby např. B. Brittena, C. Orffa,
Z. Kodályho, D. Šostakoviče. Samozřejmě, jádro repertoáru bylo stále v české
sborové skladbě.“ (Korbička, 2011, s. 25)
Tučapského postavení v pedagogickém i uměleckém světě se začalo
výrazně měnit po roce 1968. Důvodem nebyly jeho politické postoje, protože
se v politice nikdy výrazněji neangažoval, ale seznámení s Angličankou Beryl
Musgrave, která studovala zpěv na AMU v Praze. Po ukončení studia
přesídlila do Ostravy, kde jí na Pedagogickém institutu nabídli výuku anglické
konverzace. Tučapský byl v té době již rozvedený, a tak jedinou překážkou
k legalizaci jejich vztahu bylo povolení sňatku ministerstvem vnitra. Bylo jim
uděleno v roce 1972, a téhož roku byli Antonín a Beryl oddáni.
Normalizačním úřadům se ale manželství vysokoškolského pedagoga
s Angličankou jevilo jako nepřijatelné, a proto se Tučapskému začaly mstít.
V roce 1973 byl bez oficiálního důvodu propuštěn z fakulty a následně mu
byla zakázána i spolupráce s PSMU.
Po odchodu z fakulty nemohl Tučapský najít zaměstnání, až se mu
podařilo uchytit u jedné stavební firmy v Praze. Kontakt se sborovým zpěvem
udržoval alespoň členstvím v Pěveckém sboru ČKD Miroslava Košlera, kde
zpíval druhý tenor, zatímco Beryl byla členkou Kühnova smíšeného sboru.
Svou situaci bral Tučapský s nadhledem, hůře ji však snášela Beryl, která
nakonec přišla s návrhem, aby se vystěhovali do Anglie. Po dlouhém
a strastiplném jednání s československými úřady se Tučapskému podařilo
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získat vystěhovalecký pas, a tak v roce 1975 opustil zemi, která se k němu
zachovala s takovým nevděkem a kde se mu většina bývalých přátel vyhýbala.
(Z hudebníků tvořili výjimku především Miroslav Košler a Pavel Kühn.)
Budovat novou existenci v neznámém prostředí, kde nikoho z hudebních
kruhů neznal, a ani neuměl dobře jazyk, bylo pro Tučapského velmi krušné.
Zpočátku spočívala hlavní tíže finančního zabezpečení na Beryl, která si našla
úřednickou práci. Bydleli nejprve krátce u jejích příbuzných, poté získali byt
v centru Londýna a v roce 1983 zakoupili domek na londýnském předměstí.
Tučapský se ucházel o místo na mnoha institucích, kde se vyučovala hudba,
a nakonec se mu podařilo získat zaměstnání na Trinity College of Music
v Londýně s povinností vyučoval hudební teorii a později skladbu. Působil
zde do roku 1996 a poté vyučoval ještě dva roky některé studenty soukromě.
O Tučapském se obvykle uvádí, že v Československu byl znám jako
sbormistr, který také komponuje, zatímco v Anglii se prosadil jako skladatel,
který se občas ujme pomyslné sbormistrovské taktovky. Nicméně pracoval
s několika předními anglickými sbory, jako jsou London Choral, Philharmonic
Chorus London či Royal Filharmonic Society London, vždy ale jen příležitostně,
jako zástup za stálé dirigenty. Jeho skladby se provozovaly nejen v Anglii, ale
i jinde v Evropě a řada z nich byla provedena také v USA a Kanadě.
Nejvyššího ocenění se mu v Anglii dostalo roku 1982 jako dosud
jedinému Čechu jmenováním za člena Královské společnosti hudebníků.
Kromě toho byl v roce 1984 vyhlášen skladatelem roku v Anglii a Irsku, roku
1985 mu bylo uděleno anglickým ministrem kultury Vyznamenání za úspěšné
umělecké působení a Cena UNESCO – Honorary Fellowship of Trinity
College za deset let umělecké práce a reprezentaci Anglie.
S Tučapského skladbami bylo možné se seznámit v Československu
v průběhu 80. let poměrně sporadicky. Jeho skutečný návrat, osobní
i repertoárový, se odehrál až po roce 1989. V 90. letech přijížděl do vlasti
pravidelně, většinou u příležitosti uvedení některé ze svých skladeb či na
významné sborové akce.
Mezi nejvyšší ocenění, jichž se mu po návratu domů dostalo, patří
čestný doktorát na Masarykově univerzitě v Brně (1996), Cena Bedřicha
Smetany za celoživotní skladatelskou práci v hudbě a sborovém zpěvu, kterou
uděluje UČPS (1998), Cena České hudební rady za propagaci české hudby
v zahraničí (1998), Cena Leoše Janáčka za propagaci díla Leoše Janáčka
v zahraničí od Společnosti Leoše Janáčka (2004), Výroční cena OSA za
Nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby (2008), Cena biskupa Karla
z Lichtenštejna-Kastelkorna za celoživotní skladatelské dílo a pedagogickou
činnost (2010) a cena Gratias Agit od Ministerstva zahraničí za šíření dobrého
jména České republiky (2012).
Závěr života strávil Tučapský v domově pro seniory v Camberley
u Londýna. Zemřel roku 2014, necelý rok po smrti manželky, v jihoanglickém
Frimley ve věku 86 let na následky infarktu.
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Antonín Tučapský se jako skladatel zaměřil především na vokální
a vokálně instrumentální hudbu. Sborová tvorba zahrnuje cca 145 opusů,
v nichž je obsaženo asi 350 jednotlivých sborů. Skladatel se zdaleka nejvíce
věnoval sborům smíšeným (80 opusů), s velkým odstupem následují sbory
dětské (cca 30), mužské (20) a ženské (15).
Pokud jde o texty jeho sborů, nejvíce je zastoupena česká básnická
tvorba. Mezi přibližně padesáti autory nacházíme vícekrát jména Jan Skácel,
Jaroslav Seifert, Jiří Zahradníček, Miroslav Florian, Vilém Závada, Karel
Schulz. Dominantním tématem, které se objevuje v asi třiceti jednotlivých
sborech, je vlast, domov, rodná Morava; jeho frekvence se přirozeně zvýšila
v anglické etapě skladatelova života. Po odchodu do Anglie Tučapský často
zhudebňoval anglickou a americkou poezii v originále; bohatě jsou také
zastoupeny texty latinské, převážně duchovní. Jde o pět zhudebnění mešního
ordinaria, v osmi opusech se inspiroval žalmy a v několika skladbách dalšími
liturgickými texty. Překvapivě skromný je počet děl, v nichž zhudebnil českou
a moravskou lidovou poezii; jedná se přibližně o 15 opusů, z nichž polovinu
tvoří sborové skladby pro děti. Soustavně se naopak věnoval úpravám
lidových písní, kterých napočítáme asi 200; mezi nimi tvoří přibližně
polovinu sbory dětské a ženské, následují smíšené (75, a to pro klasický
čtyřhlas i trojhlas SAB, který Tučapský označoval jako polosmíšený)
a mužské (25). Kromě českých a moravských písní se mezi nimi objevují
i písně ruské, baskické a spirituály.
Při pohledu na Tučapského sborovou tvorbu v jejím celkovém úhrnu
lze konstatovat, že je z větší části založena na výrazových prostředcích
postromantických, vyskytují se ale i stylotvorné prvky a skladebné techniky
hudby 20. století včetně rozšířené tonality až atonality, modální harmonie,
výjimečně i seriální postupy a malá aleatorika. Sbory na lidové texty byly
přirozeně ovlivněny lidovou hudbou, zvlášť silný je v ni vliv modálního
uspořádání tónového materiálu. Z hlediska faktury převládá v Tučapského
sborech homofonie, ale v řadě skladeb se setkáme i s různými polyfonními
technikami.
Pro závěrečné období Tučapského tvorby je typické maximální
zjednodušení výrazových prostředků. Jeho hudba je zásadně tonální, ovšem
s častými tóninovými změnami; převažuji konsonantní souzvuky, v některých
skladbách omezené až na pouhé kvintakordy; dominuje homofonní, převážně
i syrrytmická faktura s hlavní melodií v nejvyšším hlase; zhudebnění textu je
sylabické s tím, že téměř na každou slabiku se akord mění.
Tučapský se ke svému individuálnímu stylu sám několikrát vyjádřil,
např.: „Má hudba má své kořeny v tonalitě. V moderní hudbě je dnes nebezpečně
zanedbáván společenský účinek. Mnozí současní skladatelé si toho počínají
být vědomi a začínají znovu objevovat tonalitu a melodii. Před deseti lety
jsem experimentoval s dvanáctitónovou technikou. Zkoušel jsem to, ale už
toho všeho neužívám. Já se snažím psát moderní hudbu přístupnou širším
okruhům posluchačů a jsem šťasten, že jsem tonalitu a melodii nikdy
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neopustil. Nepatřím k žádné zvláštní škole nebo kategorii, píši, jak cítím.
Snažím se jít vlastní cestou, sleduji svůj hudební instinkt a mým cílem je
dosíci vlastní hudební styl a psát dobrou hudbu.“ (Korbička, 2011, s. 63)
Podle vlastních slov ani v cizině nikdy nepřestal být českým skladatelem.
„Moje českost je něco hlubšího v mé krvi, v mých genech, prostě ve mně. To
nemohu změnit a konečně ani nechci.“ (Rozhlasový orchestr uvede Tučapskeho
Stabat Mater. Mladá fronta Dnes, 31. 3.1999) V projevu u příležitosti udělení
čestného doktorátu v Brně mimo jiné pronesl: „Ano, to ´moravské´ je stále ve
mně, to v sobě nosím a chráním jako vzácný dar a cenný vklad, tím se stále
duchovně posiluji. Ať komponuji cokoliv, třeba instrumentální skladby nebo
sonáty, komorní nebo orchestrální hudbu, tento český či moravský element je
v mé hudbě evidentní a stále přítomný. Nijak se tomu nebráním, naopak i to je
charakteristický znak mého hudebního vyjadřování, můj hudební rukopis.
Moje kořeny jsou zde, na Moravě a to se pozná z hudby, kterou píši, z tónů,
které znějí.“ (Srov. http://www.antonintucapsky.com/home/, cit. 26. 3. 2019)
Sborová tvorba na lidové texty
Tuto oblast Tučapského tvorby zahajují v roce 1965 Kánonická
cvičení pro dětský sbor, jejichž cílem bylo seznámit zpěváky se základy
vícehlasého zpěvu. Čtyři kánony jsou dvojhlasé (1. Aj vy páni muzikanti,
2. Zpívala bych, zpívala, 3. Vašku, Vašku, 4. Máš, sedláče, štyry koně) a dva
trojhlasé (5. Ešče si zazpívám, 6. Ej, haló, chlapci, vivat). Aby autor posílil
estetický a emocionální prožitek zpěváků i posluchačů, přidal k nim ostinátní
doprovod na dětské hudební nástroje (metalofony, claves, dřevěné bloky,
triangl, činelky, bubínek, malý tympán). Roku 1966 získal soubor zvláštní
cenu v Jirkovské soutěži dětské sborové tvorby.
Také dva další opusy jsou určeny dětským sborům, tentokrát
s doprovodem klavíru. Ptačí jarmark (1970) zhudebňuje slezské lidové
říkadlo ze sbírky Františka Sušila Moravské národní písně s nápěvy do textů
vřazenými. Přestože je v Sušilovi zaznamenána i jednoduchá melodie, autor je
zhudebnil zcela po svém a vytvořil textově i hudebně vtipný sbor o několika
prokomponovaných částech, spojených klavírními mezihrami. Lidová říkadla
ze sbírky Karla Jaromíra Erbena Prostonárodní české písně a říkadla použil
Tučapský v cyklu dětských sborů Věneček (1972. 1. Pojedeme do Jirkova,
2. Věneček, 3. Posměváček, 4. Karbaník). Jedná se o velmi jednoduché jednoa dvojhlasy s doprovodem klavíru. Cyklus získal 2. cenu v Jirkovské soutěži
dětské sborové tvorby v roce 1973.
Po vystěhování do Anglie zůstala v Tučapského tvorbě inspirace
českým a moravským folklorem na dlouhou dobu stranou zájmu. V 70. letech
představuje výjimku fantazie na moravskou lidovou píseň pro ženský sbor
a cap. Oj, letěla bílá hus (1978), která patří k vrcholům Tučapského folklorně
orientované tvorby a mezi našimi ženskými sbory k jeho nejčastěji
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provozovaným skladbám. Autor zde využil bohatých rytmických a zvukomalebných možností češtiny, používá dlouhé prodlevy ve spodních hlasech,
technicky náročná jsou až koloraturně vedená brumenda. Skladba existuje
i v anglické verzi v překladu B. Tučapské pod názvem The white Goose.
Také v 90. letech se skladatel obrátil k lidové poezii pouze ve dvou
případech. Jako scherzo označil žertovný mužský sbor na slova slezské lidové
písně Běží voda, běží (1992). Skladba má velkou třídílnou formu A B A.
Část A probíhá v 3/4 taktu na pozadí ostinátního trojhlasého doprovodu
v neproměnně běžících osminových hodnotách, nad nímž jsou polyfonně
vedeny melodické hlasy. V kontrastní části B je neustálý pohyb nahrazen
homofonní plochou v proměnlivém trojdobém a dvojdobém metru. V roce
2002 Tučapský skladbu přepracoval pro smíšené obsazení, jehož větší tónový
prostor zabezpečí lepší srozumitelnost jednotlivých hlasů v komplikovaných
souzvucích.
V skladatelově pozůstalosti, která je uložena v Oddělení dějin hudby
Moravského zemského muzea v Brně, je zachován autograf Tří trojhlasých
písní pro dětské nebo ženské hlasy, jejichž vznik je datován do roku 1999
(1. Svatý Jiří, 2. Nad Slavíkovice, 3. Vandrovalo děvče). Autor je věnoval
dětskému pěveckému sboru Skřivánek v Židlochovicích. Zhudebněné lidové
texty je možné aktualizovat: v č. 1 lze místo „hustopečským pannám“ zpívat
„židlochovským pannám“, také v č. 2 lze Slavíkovice nahradit Židlochovicemi.
Č. 3 zaujme tím, že se v něm zpívá o „tučapské chase“. Říkadlovému charakteru
veršů odpovídá i říkadlový charakter melodie, zajímavé je použití principu
diminuce v práci s rytmem.
Větší část Tučapského sborové tvorby na lidové texty spadá do
období po roce 2000. Cyklus Slezské námluvy na slova milostných lidových
písní ze Slezska (2000. 1. Dobry večer, okenečko, 2. Rozmarynek, 3. Nad
našum dědinum, 4. Běži voda, běži) zaujímá zvláštní postavení v Tučapského
tvorbě tím, že je to vůbec poslední skladba, kterou věnoval ženským sborům.
První tři písně jsou strofické v homofonní faktuře, pomalém tempu a smutné
náladě, zatímco žertovná čtvrtá píseň, kterou skladatel zpracoval i v samostatném
scherzu pro mužský sbor, je prokomponovaná, polyfonní a v rychlém tempu.
Hned v roce 2001 následovalo prokomponované pásmo efektních
mužských a smíšených sborů s názvem Vyškovečku, Vyškove (1. Vyškovečku,
Vyškove, 2. Nad Slavíkovice, 3. Vyškovečku, 4. Vandrovalo děvče). Volba
textů s ústředním veršem „Vyškovečku, Vyškove, jak je mi teskno po tobě“
prozrazuje skladatelův stupňující se stesk po rodném kraji, byť se tam mohl
po roce 1990 pravidelně vracet.
O vzniku souboru Písničky pro dětičky (2003. 1. Popěvky, 2. Studánka,
3. Věneček, 4. Posměváček, 5. Cvrkání, 6. Vejr, 7. Svatý Jiří, 8. Zelená se jalovec,
9. Šel zajíček, 10. Hajej, nynej) se skladatel vyjádřil: „Moje Písničky pro
dětičky vznikaly příležitostně v časovém rozmezí pětačtyřiceti let. První
z nich, Popěvky na slova Jana Hostáně, byla napsána již koncem padesátých
let, později jsem připsal několik dalších a po dlouhé pauze zase několik. Před
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dvěma roky jsem se k nim vrátil a uzavřel celý cyklus. Časové rozpětí (…)
i místa vzniku jsou od sebe pěkně vzdálená: první vznikly v Ostravě, poslední
v Londýně, ale co na tom? Hudba nezná hranic a na kalendář se neohlíží.
A tož: Dětičky, zpívejte!“ (TUČAPSKÝ, A. Úvodní slovo k vydání v NIPOS
Artama, 2005) Textové předlohy tvoří verše J. Hostáně (č. 1, 2, 5), lidová
poezie (3, 4, 6, 7, 8, 9) a vlastní text (10). Rozsahem i intonačně jsou přístupné
i předškolním dětem. Skladatelova vynalézavost i v rámci omezených
výrazových prostředků se projevuje melodickou nápaditostí, proměnlivým
vztahem klavíru k pěvecké lince, mnohdy překvapivě nepravidelným
rytmizováním říkadlových veršů a s tím související nepravidelnou délkou
frází. Hudba je jasně tonální, disonance v klavíru jsou jen velmi jemné. Písně
mají vždy více slok, převážně je autor zhudebňuje stroficky, jen doprovod se
může proměňovat.
Cyklus Zahrádka označil autor v podtitulu jako Osm snadných
smíšených sborů a cap. na slova lidové poezie (2005. 1. Anička malučká,
2. Stromečku březový, 3. Ej, milá, duša má, 4. Bílé husy, bílé, 5. Ach Bože,
rozbože, 6. Bude zima, bude mráz, 7. Jablúnečka, 8. Při strážnickej bráne).
Každá píseň má větší počet slok. Při jejich zhudebnění autor většinou
postupoval tak, že první sloku koncipoval v lidovém duchu – v symetrické
výstavbě, homofonně, v jedné tónině; v dalších slokách však pracoval
evolučně – ztrácí se symetrie ve výstavbě celků, mění se tóniny, objevují se
polyfonní postupy, hlavní melodie se přesouvá do různých hlasů.
Mezi skladby, v nichž se Tučapský vracel do rodného kraje, patří
i cyklus čtyř smíšených sborů a cap. Moravská krajina na slova moravské
lidové poezie (2006. 1. Čarování, 2. Sirotek, 3. Návrat, 4. Prosba). Všechny
zvolené texty se v různých podobách vztahují k domovu, rodičům, milostným
vzpomínkám apod. Název celého cyklu zvolil autor podle posledních veršů
čtvrtého sboru.1 Na překrásné lidové verše vytvořil Tučapský líbeznou hudbu
ovlivněnou moravskou melodikou. Hudebně opět potvrzuje, co platí obecně
pro toto období: v mistrném vedení jednotlivých hlasů v téměř stoprocentní
homofonní sazbě bývá hlavní melodie sice v sopránu, ale i ostatní hlasy jsou
vedeny melodicky. Text je zhudebněn převážně sylabicky, jen výjimečně se
objevuje více tónů na jednu slabiku. Bohatá harmonie s převahou konsonancí
je ozvláštněna častými změnami tónin.
Moravské lidové texty zhudebnil Tučapský také ve dvou posledních
cyklech určených dětským zpěvákům; současně se jedná o jeho poslední
sborové skladby inspirované lidovou poezií. Tři skladbičky pro dětský sbor
(2010. 1. Janíčku, Janíčku, 2. Studená rosenka, 3. Přebývali tři maléři) obsahují

„Při strážnickej bráně stojá koně vrané, vysedajú chlapci, vysedajú na ně. Jak na ně sedali, na
Boha volali: (…) Pomož nám Pánbůh sám aj Panna Maria, aby nezhynula moravská krajina.“
1
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překrásné milostné verše, vesměs se smutnou atmosférou,2 a jsou proto
vhodné spíše pro dívčí nebo ženský sbor. Také v cyklu Pět sborečků pro
dětský trojhlas použil autor deminutivum; v obou případech se ale vztahuje
k rozsahu skladeb, nikoli k jejich obsahu (2011. 1. Vandrovalo děvče, 2. Když
se loučí, 3. Tragaču, tragaču, 4. Ořeší, ořeší, 5. Sekera, motyka). Báseň
Vandrovalo děvče se objevuje v Tučapského tvorbě několikrát (v cyklech
Vyškovečku, Vyškove, Tři hanácky pěsničke a Tři trojhlasé písně); důvod její
obliby jasně vyplyne z jejího obsahu.3 Další texty se zde objevují poprvé.
Oproti předešlému cyklu jsou jednotlivé písně výrazově kontrastnější, v č. 3
a 5 se objeví i žertovná nálada.4 V obou cyklech jsou patrné folklorní vlivy,
především v melodice, rytmické stereotypnosti a pravidelném frázování.
Úpravy lidových písní
Lidové písně hrály v Tučapského tvorbě vždy velmi důležitou roli.
Sám několikrát přiznal, že k nim má velice vřelý vztah, že lidová píseň pro
něho byla jedním z prostředků, jak si připomínat rodnou vlast, což nakonec
prokazují jeho úpravy pro sbory i sólové hlasy s doprovodem, které byly
nejčetnější právě po odchodu do Anglie. U sborových úprav převažují
aranžmá a capella, z doprovodných nástrojů je přirozeně nejčastější klavír,
objevují se ale i jiné nástroje, např. housle, varhany, harfa, flétna, hoboj,
klarinet, trubka, viola, violoncello, kytara, zvonkohra. Tučapského úpravy
zaujímají ve výsledné podobě širokou škálu od prostých harmonizací až po
úpravy prokomponované. Většinu písní sdružoval do více či méně četných
souborů, vedle toho se řada z nich vyskytuje jednotlivě. Především v jejich
případě nelze považovat následující přehled zdaleka za vyčerpávající.
Na konci 50. let shromáždil Tučapský úpravy lidových písní pro
dětské a ženské sbory vesměs v trojhlasé podobě do pěti souborů: Úprava
čtyř lidových písní pro dětský trojhlas (1958), Úprava tří lidových písní
z Kopřivnice (1959), Úprava čtyř lidových písní (1959), Úprava pěti písní
z Bílovecka pro dětský trojhlas (1959), Lúčka zelená (1959). Jedná se
o tradiční typ homofonních aranžmá, respektujících latentní harmonii s melodií
v nejvyšším hlase.
Např. č. 1 „Janíčku, Janíčku, voňavý hřebíčku, šak sas ně zavoňal po celém políčku. Janíčku,
duša má, leluja voňavá, keď ťa deň nevidím, šecka sem bolavá. Janíčku, Janíčku, zelená
ratolesť, keď ťa deň nevidím, nemožem sa najesť, ani vody napíť. Janíčku, Janíčku, duša má,
nenech sa ně trápiť, duša má.“
3 „Vandrovalo děvče z Prahy do Moravy, mělo svoje oči všecky uplakaný. Vandrovalo děvče,
vandrovalo přece do Vyškova města, vede tam přes lesy kamenitá cesta. Natrhala klasů, uvázala
k pásu. Já už jsem poznala tó tučapskó chasu. Tá tučapská chasa, ta sa hore nese, ledajaký děvče
pro ně nešikne se.“ Obec Tučapy se nachází na Moravském Slovácku, nedaleko Uherského Hradiště.
4 „Měla jsem galánů jak na trnce květů, ale včil mám jednoho, nehodí se k světu. Měla jsem
galána až na druhém konci, než on se k nám doškrábal, snědli ho brabenci.“
2
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K raným úpravám ve smíšeném oboru patří Dragouni (1958) a Dvě
písně z Hrčavy (1959). Mezi mužskými sbory se vedle písní česko-slovenského
regionu, jako jsou Tři písně pro mužský sbor (1960), objevily Čtyři černošské
spirituály (1964) a v souboru Fünf mährische Lieder (1971) s doprovodem
houslí a klavíru moravská poezie v překladu J. Svobody.
Originální počin v kontextu Tučapského tvorby představuje i Deset
ruských lidových písní ze sbírky N. Rimského-Korsakova pro dětský/ženský
sbor a klavír (1973). Úpravy jsou jedno- až čtyřhlasé. Všechny písně mají
mnoho slok, jsou zhudebněny stroficky, jen výjimečně (č. 1 a 6) se objevuje
úprava prokomponovaná.
Prvním souborem, který vznikl po odchodu do Anglie, představuje
rozsáhlá pětidílná sbírka našich lidových písní Radost ze zpívání (též
s anglickým názvem The Joy of Singing) z roku 1975, která byla primárně
zamýšlena pro školní účely. Sešit č. 1 obsahuje jednohlasy s klavírním
doprovodem, č. 2 dvojhlasy s doprovodem dětských hudebních nástrojů, č. 3
trojhlasé úpravy a cap., č. 4 trojhlasy a cap. s jedním mužským hlasem.
Zatímco všechny předešlé sešity obsahují po deseti písních, závěrečný sešit
č. 5 obsahuje pouze tři písně prokomponované písně pro smíšený sbor
s překladem textů do angličtiny.
Dokladem komplikovanější práce s lidovou písní představuje skladba
Vanished Youth (Ztracené mládí, 1980), která je čtyřhlasovou úpravou písně
Zahučaly hory v anglickém překladu J. Claphama. Po tradičně zpracované
první sloce následuje na text druhé sloky rozměrnější evoluční plocha, v níž
autor volně pracuje s několika motivy z písně. Pro anglická sborová tělesa
vznikly již dříve dvě další písně. Come Pretty Maid (Okolo Třeboně)
a A Recruiting Song (Dyž verbuju), především pak sbírka Bouquet of Six
Czech Folksongs (1994) pro smíšený sbor a kytarové kvarteto s překlady
textů do angličtiny (B. Tučapská). Z písní jiných národů upravil skladatel pro
smíšený sbor Čtyři baskické lidové písně (1993) a Dvě černošské písně
(1997).
V českém prostředí nalezly nejširší odezvu čtyři díly sbírky s názvem
Malovaná dolina z roku 1990, přičemž každý obsahuje po deseti písních,
a sice první a čtvrtý pro smíšený trojhlas SAB, druhý pro dětský nebo ženský
trojhlas a cap. a třetí pro smíšený čtyřhlas a cap.
Po roce 2000 následovalo několik dalších sbírek určených sborům
v Čechách a na Moravě:
Tři moravské písně upravené pro mužský sbor (2000), Šest
lidových písní pro mužský sbor (2003). Z téhož roku pocházejí také Tři
lidové písně pro dva hlasy (soprán a alt) s doprovodem klavíru, z nichž č. 2
zaujme rozměrnou autorskou kodou, motivicky nezávislou na melodii písně,
č. 3 pak stylizací klavírního doprovodu, který napodobuje cimbál. Dětskému
pěveckému sboru ve Vyškově věnoval Tučapský v roce 2010 Deset písniček
pro dětský sbor (2010). Jedná se vesměs o trojhlasou sazbu, přičemž některé
písně jsou vybaveny doprovodem houslí, klavíru či trubky. Poslední soubory
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úprav pro smíšené sbory reprezentují Tři hanácky pěsničke (1998), Hojdana,
jojdana a Tři písně (obě 2003).
Specifickou skupinu Tučapského skladeb tvoří vánoční koledy
v úpravách pro různá obsazení. Je zajímavé, že spadají vesměs až do období
jeho života v Anglii a z větší části zahrnují i koledy jiných národů.
Do cyklu The Time of Christmas (Čas vánoční, 1975) autor zařadil
sedm koled různých evropských národů v překladech do angličtiny v úpravě
pro soprán, baryton, smíšený sbor, dvě zvonkohry, kytaru, tamburínu,
bubínek, claves a tenorový buben. Další tři evropské koledy, které měly být
původně součástí předešlého cyklu, jsou sdruženy do souboru Three
Christmas Carols (1980). V tomto případě se nejedná o pouhé úpravy. Autor
nejprve představí melodii písně v jejím autentickém znění, v následujícím
průběhu ale pracuje evolučně s jejími motivy, objevuje se polyfonie,
komplikovanější harmonie, mění se tóniny. Výsledkem jsou poměrně náročné
koncertní skladby. Také soubor s prostým názvem Koleda – Cycle of Czech
Carols pro smíšený sbor a varhany, obsahující koledy české provenience, byl
primárně zamýšlen pro anglické prostředí a vznikal postupně v průběhu devíti
let. V konečné verzi z roku 1990 obsahuje celkem deset koled s překlady textů
do angličtiny.
Velký zájem nejen v českých zemích, ale i v zahraničí vzbudila sbírka
dvanácti českých koled v úpravách pro malý sbor Hej, hej, koleda. Převažuje
smíšené obsazení soprán, alt, baryton, některé koledy jsou pro ženský
dvojhlas. Doprovodným nástrojem jsou varhany, případně klavír, několik
koled je a capellových. V roce 1992 vznikla velká sbírka padesáti Vánočních
koled v jednoduchých úpravách pro dětské nebo ženské hlasy s doprovodem
klavíru nebo varhan, některé jsou obohaceny partem melodického nástroje
(flétna, klarinet, housle). Ke vzniku sbírky se skladatel vyjádřil: „(…) Práce
na úpravách mne velmi těšila. Prvních dvacet až dvacet pět šlo velmi hravě,
pak už ne tak lehce, protože nápěvy a jejich obsah jsou dost podobné a také
technické omezení (jednoduchost) mělo v sobě nebezpečí jednotvárnosti.“
(TUČAPSKÝ, A. Vánoční koledy. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1993.
Předmluva) Vedle všeobecně známých a bezpočtukrát upravených koled sem
skladatel zařadil dvacítku písní méně známých i zcela neznámých. Převažují
dvojhlasá aranžmá, méně často se objeví trojhlas. Autor respektuje latentní
harmonii, doprovodné nástroje většinou přinášejí výrazné protimelodie, čímž
činí i notoricky známé písně originálními.
Pět anglických a českých koled v úpravách pro smíšený a dětský sbor
s doprovodem varhan obsahuje útlá sbírka Little Christmas Music (2003).
S anděly se radujme (Malá vánoční muzika) je soubor lidových koled
z Jihlavska v úpravě pro smíšený sbor, dva klarinety, hoboj, dvě trubky,
varhany, tympány a smyčce (2007).
Naposledy se Tučapský obrátil k vánoční tématice v roce 2008, kdy
upravil tři latinské koledy pro smíšený sbor pod názvem Hodie.
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S lidovou písní byl Antonín Tučapský v kontaktu po celý život. Jak
jsme uvedli výše, spoustu jich upravil pro různé typy pěveckých sborů
a dodnes zprostředkovávají aktivní kontakt s lidovou písní zpěvákům všech
věkových skupin. Pokud jde o vliv lidové hudby na vlastní tvorbu, vyjádřil se
Tučapský v tomto smyslu skepticky: „Nikdy necituji lidové melodie ve svých
skladbách. Spoléhám na svoje vlastní melodie a nápady, i když snad mohou
lidové nápěvy připomínat.“ (Z dopisu A. Tučapského autorovi tohoto textu
z 26. 1. 2006) Podle mého názoru zde určité vlivy jsou, byť nemusí být záměrné
a vědomé. Vždyť i sám skladatel je v uvedeném citátu nakonec připouští.
Je to již šest let, co nás Mistr Tučapský opustil. Přestože řada jeho
skladeb vyšla v České republice tiskem, stále ještě existuje mnoho jeho
sborových opusů, které jsou našim interpretům i posluchačům neznámé
a které teprve čekají na své objevení.
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Didaktika výtvarnej edukácie v elektronickom prostredí
Didactics of Art Education in the Electronic Environment
Renáta Pondelíková, Lenka Lipárová
Abstract
The paper deals with the use of interactive educational tools in an
electronic environment during distance learning during the COVID-19
pandemic. It shows, how to work with students in an online environment
to achieve your educational goals. These were focused on planning and
implementing the educational processes of art education. We used
Moodle, Zoom and other tools in the electronic environment to
communicate information and actively involve students in learning
processes.

Keywords: Electronic environment. Distance learning. Online education.
Moodle. Zoom.
Úvod
Súčasná situácia vo vysokoškolskej výučbe je poznačená pandémiou
COVID-19. Prezenčná forma vzdelávania je nahradená dištančnou formou,
ktorá prináša ďalšie možnosti, príležitosti i riziká v sprístupňovaní učiva
a dosahovaní edukačných cieľov.
V rámci projektu KEGA 003UMB-4/2019 Stratégie vo výtvarnej
edukácii 2 – kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných
programoch PF UMB (2019-2021) si výskumný tím stanovil za cieľ
zlepšovať didaktické kompetencie študentov učiteľstva výtvarného umenia
a výtvarné kompetencie študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Parciálnym cieľom je implementácia elektronickej podpory vzdelávania,
ktorú priebežne overujeme od roku 2016. Ide o aplikovaný výskum, ktorý
realizujeme vo viacerých predmetoch výtvarného zamerania. Pre našich
študentov sme vytvorili priestor, ktorý nazývame „virtuálnym ateliérom“
(Lipárová, 2016), pretože umožňuje odovzdávanie výtvarných prác on-line,
ich zverejnenie medzi účastníkmi kurzu a zároveň poskytnutie priestoru pre
diskusie o prácach.
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1 Dištančné vzdelávanie v elektronickom prostredí
Ako uvádza Johnston (1997, podľa Tureka 2008, s. 408) viaceré
výskumy poukazujú na vyššiu efektívnosť dištančného vzdelávania v porovnaní
s tradičným vzdelávaním v oblasti postojov študentov i učiteľov k štúdiu,
v oblasti finančných nákladov na vzdelávanie, ale i v oblasti vedomostí
a zručností. Z ekonomického hľadiska autor pripúšťa vyššie počiatočné
zriaďovacie náklady, no nižšie prevádzkové náklady. Ak však zohľadníme
súčasnú situáciu na Slovensku, efektívnosť zavedenia dištančného vzdelávania
z hľadiska zníženia prevádzkových nákladov nie je relevantná. Dištančná forma
vzdelávania sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho vzdelávacieho systému.
Průcha a kol. (2001, s. 46) uvádzajú dištančné vzdelávanie ako formu
štúdia sprostredkovaného prostredníctvom komunikačných médií, napr.
počítačom, internetom alebo elektronickou poštou. Vzdelávanie je založené
na samostatnom štúdiu účastníkov, riadené je špecializovanou inštitúciu, bez
prezenčného kontaktu študujúcich s vyučujúcim. Môžeme teda hovoriť
o riadenom sebavzdelávaní. Výučba je podporená špeciálne pripravenými
učebnými materiálmi a tiež inými metódami, ktoré zohľadňujú špecifiká
dištančného vzdelávania. Využívanie študijnej opory je nevyhnutnou
podmienkou dištančného vzdelávania.
2 Využitie platforiem Moodle a Zoom
Konvergenciou dištančného vzdelávania a použitia technológií je
online vzdelávanie. To sa realizuje prevažne s podporou online priestoru,
rôznych elektronických platforiem a digitálnych multimediálnych nástrojov.
Z učebne sa výučba presúva do online priestoru, ktorý v našom prípade
predstavujú platformy Moodle a Zoom.
Prostredie Moodle ponúka vyučujúcemu a študentom kurzy, ktoré
vytvárajú možnosť sprostredkovať študentom rôzne informácie a zároveň im
ponúknuť nástroje pre interaktívne riešenie stanovených zadaní. Moodle ako
LMS (Learning Management Systems) podľa Kopeckého (2006 podľa
Adamkovičová, Burgerová 2014, s. 25) obsahuje dôležité nástroje pre dištančnú
výučbu, a to:
 nástroje pre tvorbu a správu kurzov,
 nástroje pre testovanie a spätnú väzbu,
 nástroje pre administráciu kurzov,
 nástroje pre využitie štandardov,
 komunikačné nástroje,
 nástroje pre hodnotenie.
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2.1 Interaktivita elektronického kurzu
Učebné materiály sme zaradili do tematických sekcií. Väčšina ich
obsahu je od prihlásenia užívateľa do kurzu prístupná, takže sa môže vopred
zorientovať v študijných materiáloch, vidieť vzájomné vzťahy medzi
prezentovanými tematickými oblasťami.
Každá sekcia obsahuje materiály študijného charakteru s využitím
interaktívnych modulov e-kurzu:
 Knihy sprístupňujú prednášky v písomnej podobe. Majú poskytnúť
základné poznatky o konceptoch vo výtvarnom umení a edukácii na
prvých stupňoch vzdelávania. Obsahujú hypertextové prepojenia,
ktoré uľahčujú orientáciu v texte.
 URL odkaz prepája na iné materiály hypermediálneho rázu - kurz
obsahuje okrem pôvodných študijných materiálov aj odkazy na
externé zdroje (filmy, videá, albumy).
Sú doplnené o interaktívne aktivity s využitím týchto modulov e-kurzu:
 Databázy riešení zbierajú riešenia jednotlivých výtvarných úloh.
Ťažiskom predmetu je vlastná aktivita na seminároch - výtvarná
činnosť s presahom k didaktickej analýze výtvarných aktivít.
 Ankety zisťujú a zároveň vyhodnocujú odpovede na vybrané otázky.
Po vyplnení každej ankety účastník uvidí štatistický prehľad odpovedí.
Toto má veľký význam pri interpretácii výsledkov a následnej diskusii
na seminároch.
 Fóra sú najčastejšie používaným nástrojom komunikácie medzi
účastníkmi so zacielenými témami diskusií. Sú výborným nástrojom
reflexie rôznych tém. Študenti rozvíjajú diskusie a reagujú na
zverejnené komentáre.
2.2 Kurz „Virtuálny ateliér“
Elektronické prostredie kurzu predstavuje informačnú a organizačnú
podporu, virtuálnu knižnicu študijných materiálov a priestor pre odovzdávanie
úloh:
 Ponúka teoretický podklad preberaných teoretických okruhov so
zámerom sprístupniť študentom kompletné texty doplnené vizuálnom.
Má rozšíriť poznatky o konceptoch vo výtvarnom umení, technikách
a materiáloch, ako aj princípoch, stratégiách a metódach výtvarnej
edukácie.
 Zároveň umožňuje priebežnú kontrolu práce študenta a vedie k vlastnej
výtvarnej činnosti.
 Predstavuje tiež virtuálnu platformu výmeny názorov medzi
študentami: študenti môžu zdieľať skúsenosti v oblasti vlastnej
výtvarnej tvorby a organizácie výtvarných činností pre deti,
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prostredníctvom databáz úloh študijné skupiny spoločne vytvárajú
portfóliá riešení (výtvarných nápadov, námetov na výtvarné hry,
aktivity, postupy, analýzy detských kresieb).
2.3 Výskumný problém
V súčasnej digitálnej dobe nie sú digitálne technológie len cieľom
a prostriedkom, ale zároveň edukačným prostredím vytvárajúcim príležitosti
pre plánovanie, realizovanie, reflexiu a evalváciu edukačných procesov.
2.4 Cieľ výskumu
Cieľ nášho výskumu sme si stanovili nasledovne: Zistiť spokojnosť
študentov s e-learningovým prostredím so špecifickým zameraním na vyučovací
predmet Základy výtvarnej edukácie, ktorý má skôr praktickú a zážitkovú
povahu. Bežne sa realizuje v ateliéri. Využili sme neočakávanú situáciu počas
karantény, kedy sme sa ocitli „v situácii náhodného experimenu“. Chceli sme
overiť účinnosť e-learningovej metódy výučby v čase, keď intervenujúca
premenná (tradičná kontaktná forma výučby) bola izolovaná. Nešlo však
o skutočný experiment preto, že nám chýbali vstupné dáta. Preto prezentujeme
výsledky v dizajne aplikovaného výskumu.
2.5 Metodológia – aplikovaný výskum
Aplikovaný výskum overovania inovovanej praxe využíva nástroje,
ktoré poskytuje LMS Moodle. Študenti počas svojich zadaní sa zároveň stali
respondentmi v našom výskumnom zámere.
2.6 Hodnotenie kurzu študentami
V rámci aplikovaného výskumu priebežne overujeme účinnosť
a vhodnosť navrhovaných postupov. Príkladom je prieskum realizovaný na
konci semestra 2020, ktorý bol poznamenaný zrušením prezenčnej formy
štúdia. Zaznamenali sme 77 odpovedí a získali od študentov slovné hodnotenia.
V prieskume sme sa pýtali na:
 spokojnosť s podmienkami výučby (v prezenčnej forme),
 primeranosť obsahu a rozsahu predmetu,
 primeranosť podmienok hodnotenia,
 spokojnosť s e-kurzom.
Študenti hodnotili veľmi pozitívne prostredie výučby v ateliéri na
Katedre výtvarnej kultúry, ako aj obsah predmetu. Podmienky hodnotenia
považovali za primerané. Menej pozitívne zhodnotili elektronické prostredie
kurzu.
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Treba však podotknúť, že prieskum bol realizovaný počas trvania
pandémie COVID-19 a zrušenej prezenčnej formy štúdia, čo znamenalo dosť
veľkú záťaž na študenta. Aj tak však zostáva ich hodnotenie viac pozitívne,
ako ukazuje Graf 1.
Graf 1. Hodnotenie elektronického prostredia kurzu študentami

Zdroj: vlastný návrh autorky

Názory a postrehy študentov sú cenné z hľadiska optimalizácie
procesov výučby, pomáhajú nám identifikovať ich ťažkosti a potreby
a navrhovať riešenia. Spätnú väzbu študentov získavame okrem toho aj
formou osobných rozhovorov.
Účastník kurzu sa stáva členom virtuálnej komunity. Má možnosť
podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými a porovnať svoje riešenia s inými.
Vhodným nástrojom rozvoja hodnotiacich schopností u študenta je možnosť
komentovať práce ostatných účastníkov. Nie sú obmedzení trvaním hodín
seminárov v ateliéroch. V ateliéri však majú vytvorené ideálne podmienky pre
realizácie výtvarných zadaní. Virtuálne prostredie má pomôcť študentom
v prístupe k informáciám, obohatiť ich štúdium o priestor virtuálnej konferencie
o výtvarnej výchove na prvých stupňoch vzdelávania, ako aj v neformálnom
vzdelávaní.
Hlavné výhody „virtuálneho ateliéru“:
 sústreďuje širšie hypermediálne súvislosti – obsahuje okrem pôvodných
študijných materiálov aj odkazy na externé zdroje (filmy, videá,
albumy),
 inšpiruje a motivuje k vlastnej tvorbe,
 umožňuje variabilne voliť úlohy tak, aby sa mohol študent už v prvom
ročníku profesijne orientovať (predškolská alebo elementárna
pedagogika), automatická kontrola plnenia aktivít,
 sprístupňuje riešenia ostatným študentom a tým umožniť vzájomné
porovnanie,
 poskytuje príležitosť pre tréning cielenej a empatickej spätnej väzby.
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Nevýhody „virtuálneho ateliéru“ sme z výpovedí študentov identifikovali nasledovne:
 oslabenie osobného kontaktu,
 neprehľadnosť (ťažká orientácia v kurze vzhľadom k množstvu úloh,
zoradenie úloh),
 rozsah – náročnosť.
2.7 Kurz Didaktika výtvarnej edukácie
V kurzoch vytvorených so zameraním na didaktiku výtvarnej edukácie
majú študenti počas dištančnej formy výučby prístup k rôznym súborom.
Cieľom takto vedenej edukácie je, aby študenti dokázali plánovať, realizovať
a hodnotiť procesy vyučovania výtvarnej výchovy. Kurzy obsahujú moduly,
t. j. ucelené monotematické časti, ktoré sú z metodického a formálneho
hľadiska štandardne usporiadané tak, aby viedli k splneniu stanoveného cieľa,
teda k preukázaniu porozumenia učiva. Stavba a obsah jednotlivých modulov
podporujú individuálny prístup, diverzifikáciu a aktualizáciu učiva.
Cesta od poznania k porozumeniu a aplikácii vedie cez analýzu
jednotlivých štátnych vzdelávacích programov výtvarnej výchovy k ich
porovnávaniu a následným zisteniam, ktoré študenti prostredníctvom záznamov
zdieľajú s inými študentami a vzájomne si svoje zistenia komentujú na fórach.
Podpornou funkciou je aj vkladanie obrázkov, ktoré umožňuje okrem
zdieľania ukážok vlastných výtvarných výpovedí aj vkladanie pojmových
máp, ktoré vizualizujú vzťahy a súvislosti riešenej problematiky. V našom
prípade ide napr. o pojmové a myšlienkové mapy zamerané na vizualizáciu
štruktúry tematických celkov v kurikule výtvarnej výchovy, sprístupňovanie
hierarchie vzdelávacích cieľov, mapy vizualizácie štruktúry výtvarných
projektov a výtvarných radov alebo slovné mapy dokumentujúce odpovede
študentov na zadané otázky. Vizualizácia informácií je aj vo vysokoškolskej
príprave študentov učiteľstva veľmi dôležitou súčasťou uplatnenia metakognitívnych stratégií.
URL odkaz umožňuje študentom stiahnutie učebníc výtvarnej výchovy
z internetu a následnú možnosť vyjadriť sa prostredníctvom ankety k ich
funkcii v edukačnom procese výtvarnej výchovy.
Overiť si porozumenie procesov plánovania výučby majú študenti
možnosť cez návrh a tvorbu didaktickej pomôcky. Najprv musia analyzovať
ciele a obsahy kurikula, stanoviť si špecifické ciele, ktoré chcú prostredníctvom
edukačnej pomôcky dosiahnuť, navrhnúť metódy a formy uplatnenia pomôcky
v edukačnom procese, uplatniť pri jej návrhu didaktické zásady, zvoliť si pri
realizácii vhodnú vizuálnu podobu didaktickej pomôcky, vedieť učebnú
pomôcku prezentovať pred ostatnými spolužiakmi, argumentovať jej využitie
v edukačnom procese a vedieť prijať spätnú väzbu od spolužiakov. Zámerom
je vytvoriť interaktívnu učebnú pomôcku, ktorá žiakom sprístupní svet
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výtvarného umenia. Pri realizácii študenti využívajú možnosti animácie,
videa, storyboardu a pod. Zároveň uplatňujú všetky zručnosti získané v iných
kurzoch výtvarne zameraného štúdia.
Uvedenými krokmi študenti postupne získavajú kompetencie
nevyhnutné k plánovaniu, realizácii a hodnoteniu edukačných procesov
výtvarnej výchovy.
Učia sa:
 analyzovať obsah učiva,
 stanoviť špecifické ciele výučby,
 formulovať výtvarné problémy,
 navrhnúť vhodné metódy výučby,
 uplatniť didaktické zásady a vhodné didaktické pomôcky,
 reflektovať a hodnotiť procesy výučby,
 robiť sebareflexiu.
2.8 Zoom
Moodle však neponúka kontakt „face to face“, ktorý je pre učiteľa
a študentov veľmi dôležitý z hľadiska aktivizácie a interaktivity študentov.
Bezprostredný kontakt učiteľa so študentami zabezpečujeme cez platformu
Zoom. Výhodou tohto nástroja je jeho intuitívne prostredie, jednoduché
naplánovanie online stretnutia a možnosti, ktoré ponúka. Medzi najdôležitejšie
patrí zdieľanie obrazovky, biela tabuľa a chat, ktoré umožňujú interaktívne
zapojenie študentov do procesov vlastného učenia sa. Nevýhodou je, že učiteľ
so študentami sú v neplatenej verzii programu obmedzený iba na 40 minút
komunikácie a následné obnovenie prihlásenia sa, čo narúša plynulosť
výučby. Napriek uvedenej nevýhode, ktorá v platenej verzii programu zaniká,
v prostredí Zoom realizujeme prezentácie výstupov študentov zamerané
spracovanie riešenej problematiky, konzultácie k prípravám vyučovacích
hodín, diskusiu, riešenie interaktívnych úloh, ktoré ponúkajú iné online
nástroje na webe, ako napr. Mentimeter (obr. 1), Jamboard, Thinglink a pod.

Obr. 1: Oblak slov v programe Mentimeter
Zdroj: vlastný návrh autorky
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Zdieľanie obrazovky v Zoome nám umožňuje sprostredkovanie
informácií a aktivít uložených v prostredí Moodle v reálnom čase počas
seminárov a prednášok realizovaných v online priestore.
Záver
Vzdelávanie v elektronickom prostredí ponúka niekoľko výhod:
 dostupnosť (v prípade internetového pripojenie),
 časovú a priestorovú nezávislosť,
 veľkú dostupnosť podporných zdrojov aj z hľadiska variability,
 aktivizáciu a interaktivitu študentov,
 otvorenosť,
 flexibilitu,
 modulárnosť,
 online priestor ponúka neobmedzené možnosti,
 možnosť sebareflexie.
Za nevýhody považujeme:
 časovú náročnosť na spracovanie podporných študijných materiálov,
 náročnosť sústrediť sa,
 izolovanosť študentov a absenciu sociálnych kontaktov,
 potrebu vysokej motivácie pre priebežné plnenie zadaných úloh,
 náročnosť na technické zabezpečenie.
Virtuálne prostredie je aj napriek uvedeným nevýhodám pre súčasnú
generáciu prirodzeným prostredím, preto je nevyhnutné využiť jeho potenciál
aj v edukačnom procese.
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Podnety a limity dištančného vyučovania spevu
v základných umeleckých školách
Incentives and Limits of Distance Teaching of Singing
in Elementary Artistic Schools
Martina Procházková
Abstract
This paper reflects on the issue of distance teaching of singing in
elementary artistic schools, during the Covid 19 pandemic. The results
are discussed using the interpretation of a questionnaire style survey.

Keywords: Singing. Distance teaching. Elemenary artistic school. Pupil.
Questionnaire survey.
Úvod
Pandémia ochorenia COVID-19 sa v ostatnom roku stala súčasťou
života na celej planéte a zásadným spôsobom zasiahla aj do vyučovania na
všetkých typoch škôl. Ovplyvnila aj oblasť vyučovania umenia v základných
umeleckých školách a vo všetkých odboroch donútila pedagógov hľadať
spôsob ako sa vyrovnať s online vzdelávaním.
V príspevku sme sa rozhodli vedecky reflektovať skúsenosti učiteľov,
podnety i limity súvisiace s realizáciou dištančného vyučovania spevu v ZUŠ.
Na splnenie uvedeného cieľa sme zvolili metódu dotazníkového prieskumu
a interpretáciou odpovedí respondentov sa snažíme zodpovedať nasledovné
otázky:
1. Ako bolo z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia a prevládajúcich foriem vzdelávania realizované dištančné vyučovanie spevu počas
pandémie v časovom úseku marec/máj 2020 a november/január 2020/21?
2. Ako ovplyvnilo dištančné vyučovanie spevu metodiku práce so
spevákom a ako ju oproti prezenčnému vyučovaniu učitelia inovovali?
Formulár dotazníka vytvoreného prostredníctvom GoogleForms bol
respondentom k dispozícii na vyplnenie online. Obsahoval uzavreté, polootvorené i otvorené položky, organizované v dvoch sekciách. Otázky v prvej
zisťovali materiálno-technické zabezpečenie vyučovania zo strany učiteľa
i žiaka a percentuálne zastúpenie jednotlivých foriem vzdelávania počas
pandémie. V druhej sekcii prevládali neštruktúrované otvorené otázky
s možnosťou krátkeho voľného vyjadrenia zameraného na zistenie možných
limitov, inovácii a podnetov v oblasti metodiky spevu.
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Societu pedagógov spevu sme oslovili prostredníctvom e-mailovej
komunikácie s priloženou linkou na formulár dotazníka a v príspevkoch vo
viacerých uzavretých skupinách na Facebooku, ako napr. Učitelia ZUŠ –
nápady, rady, inšpirácie..., Zavretá škola, Noty a partitúry. Dáta sme zbierali
v čase od 10. do 20. januára 2021.
Charakteristika prieskumnej vzorky
Do prieskumu sa zapojilo 41 respondentov, učiteľov spevu v základnej
umeleckej škole – z toho 35 žien a 6 mužov.
Z hľadiska dosiahnutého vzdelania v danej vzorke (Graf č. 1)
2 opýtaní uviedli maturitu na konzervatóriu, 22 opýtaných (53,5 %) má
absolutórium konzervatória, 3 opýtaní majú bakalárske vzdelanie na pedagogickej fakulte, 21 opýtaných uviedlo magisterské vzdelanie na pedagogickej
fakulte, 2 opýtaní bakalárske vzdelanie z umeleckých fakúlt, 7 opýtaných má
úplné umelecké vysokoškolské vzdelanie a 6 oslovených uviedlo aj vyššie
vzdelanie (doktoráty, atestácie). Teda celkovo 33 respondentov (t.j. 80,2 %)
má čiastočné alebo úplné vysokoškolské vzdelanie.
Graf č. 1: Dosiahnuté vzdelanie respondentov (zdroj: vlastný)

Z hľadiska dosiahnutej pedagogickej praxe (Graf č. 2) je vzorka
respondentov takisto pestrá, najpočetnejšia je skupina opýtaných s 20 a viac
ročnou praxou (14, t. j. 34,1 %), 10 opýtaných (t.j. 24,4 %) patrí k skupine
začínajúcich učiteľov s praxou od 0 do 5 rokov, 7 opýtaných (17,1 %) uvádza
prax 5 – 10 rokov, 6 opýtaných (14,6 %) 15 – 20 rokov a 4 oslovení (9,8 %)
majú prax od 10 do 15 rokov.
Graf č. 2: Dĺžka pedagogickej praxe respondentov (zdroj: vlastný)
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Vo vzťahu k interpretácii odpovedí z dotazníka pri dištančnom
vyučovaní zohráva úlohu aj materiálno-technické zabezpečenie a kvalita
internetového pripojenia, ktorá môže byť lepšia v mestách a mestských ZUŠ.
V danej vzorke vyučuje v mestskej ZUŠ 34 (t. j. 82,9 %) opýtaných a len 7
učiteľov (17,1 %) uviedlo pobočku ZUŠ na dedine. V celej vzorke je 14
respondentov (34,2 %) vyučujúcich v ZUŠ, ktorá má súkromného alebo
cirkevného zriaďovateľa.
Z hľadiska vyučovaných speváckych žánrov (Graf č. 3) 12 opýtaných
uviedlo klasický spev, 4 kombináciu klasický a muzikálový spev, 6 klasický
a popový spev, 10 opýtaných vyučuje klasický, popový a muzikálový spev, 2
pedagógovia uviedli kombináciu popový a muzikálový spev a 5 učiteľov
uviedlo všetky spomínané žánre vrátane folklórneho spevu. Z uvedeného
vyplýva, že fakty zistené dotazníkovým šetrením je možné interpretovať
predovšetkým vo vzťahu k vyučovaniu klasického spevu a aj vo vzťahu
k muzikálovému, resp. popovému žánru.
Graf č. 3: Vyučované spevácke žánre (zdroj: vlastný)

Analýza a interpretácia dotazníkových zistení zameraných na realizáciu
dištančného vyučovania spevu a jeho materiálno-technické zabezpečenie
Prvý okruh dotazníkových položiek obsahoval 8 otázok zameraných
na realizáciu dištančného vyučovania spevu a jeho materiálno-technické
zabezpečenie.
Kvalita internetového pripojenia je podmienkou realizovania
štandardnej dištančnej vyučovacej hodiny, pritom len 65,9% učiteľov uvádza,
že má stabilné a kvalitné sieťové pripojenie (Graf č. 4).
Graf č. 4: Kvalita internetového pripojenia (zdroj: vlastný)
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Respondentov sme sa v rámci rovnakej otázky pýtali aj na internetové pripojenie žiakov – kvalitné spojenie majú so 60,7 % žiakov, menej
kvalitné udávajú s 24,5 % a nekvalitné1 so 14,7 % žiakov.
Zaujímavé sú odpovede učiteľov ohľadne vlastného materiálno-technického vybavenia (Graf č. 5). Voľbu veľmi často a často sa so žiakmi
spájam pomocou tabletu a mobilu označilo 27 (64,8 %) oslovených. Po
skúsenostiach s dištančným vyučovaním vieme, že technika mierne modifikuje
parametre hlasu, ťažko identifikovateľná je napr. miera tlaku dychu, či rôzna
úroveň dyšnosti tónu. Možnosť kvalitnejšej analýzy hlasu pre žiaka i pre
učiteľa predpokladá využitie externej zvukovej techniky – externý mikrofón
však využíva zriedka alebo vôbec nevyužíva 20 (t. j. 48 %) pedagógov,
stereoslúchadlá alebo externé reproduktory využíva zriedka alebo nikdy
nevyužilo spolu 18 (43,2 %) pedagógov (pri rôznorodej technike na strane
žiakov je to však pre učiteľa jediná možnosť ako mať väčšiu istotu pri analýze
kvality tónu). Pri minimálnom technickom vybavení a pripájaní sa mobilom je
vhodná aspoň kontrola žiakov pomocou pracovných nahrávok – občasnú,
zriedkavú, resp. žiadnu prácu s nahrávkami pritom označilo 23 opýtaných
(t. j. 55,2 %). V kategórii učiteľov, ktorá uviedla, že sa veľmi často a často
spája so žiakmi pomocou tabletu/mobilu len 10 pedagógov (24 %) uvádza, že
veľmi často a často využíva aj nahrávaciu techniku.
Graf č. 5: Materiálno-technické vybavenie učiteľov (zdroj: vlastný)

V grafe č. 6 sme porovnali odpovede respondentov týkajúce sa
organizačnej formy dištančného vzdelávania, ktorú preferovali počas prvej
vlny pandémie v marci až máji 2020 a následne v novembri až januári
2020/21. V odpovediach na otázku mali respondenti možnosť voľby medzi:
online formou: pravidelne sa uskutočňujúcou a časovo plnohodnotnou hodinou (45´, resp. 65´ – 70´min.) cez Skype, Messenger, Viber,
WhatsUp, Google meet, Zoom, CiscoWebex, MSTeams a iné;
Pozn. Za nekvalitné spojenie pokladáme také, pri ktorom došlo v priebehu 45´ viac ako trikrát
k prerušeniu práce a opätovnému spájaniu sa so žiakom.
1
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offline formou: zadávanie úloh, napr. cez telefón, e-mail, Edupage –
žiaci pracovali samostatne, natočili video alebo audio nahrávku, následne
dostali spätnú väzbu, alebo prebehla konzultácia;
kombinovanou formou kombinujúcou online (hodina kratšia ako
45´) a offline vyučovanie založené na samostatnej práci žiaka, plnením
a kontrolou zadaných úloh a zhotovovaním audio a video nahrávok;
doplnením inej možnosti.
Graf č. 6: Dištančné vzdelávanie marec/máj 2020 a november/január 2020/21
(zdroj: vlastný)
marec/máj 2020

november/január 2020/21

Potešujúci je fakt, že v oboch vlnách pandémie prevládala vo vyučovaní
spevu online forma so snahou zabezpečiť plnohodnotnú vyučovaciu jednotku
a jej percentuálne zastúpenie počas 2. vlny vzrástlo. Učitelia, ktorí zvolili
možnosť doplnenia inej odpovede sa prikláňali ku kombinovanej forme, len
presnejšie špecifikovali skrátenie hodín medzi 30 – 40 minútami, selekciu
žiakov podľa veku a vyspelosti pre samostatnú prácu a ich kontrolu formou
audio a video nahrávok. V grafe z jari 2020 to je spolu 9,6 % (zelený, fialový,
tyrkysový a ružový výsek), v grafe november/január 7,2 % odpovedí.
Zapojenie žiakov do troch z vyššie uvedených foriem vyučovania
sme porovnali v grafe č. 7.
Graf č. 7: Porovnanie zapojenia žiakov do rôznych organizačných foriem
vyučovania spevu počas 1. a 2. vlny pandémie (zdroj: vlastný)
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Je z neho jasne čitateľné, že percentuálne zapojenie žiakov do online
formy v druhej vlne pandémie vzrástlo nad 70 % a kombinovaná forma je
preferovaná menej ako na jar 2020.
V poslednej otázke v danej sekcii sme sa ešte respondentov opýtali, či
pociťujú rozdiel v kvalite zabezpečenia vyučovania počas 1. a 2. vlny
pandémie. Kladne sa vyjadrilo 56,1 %, záporne 43,9 % opýtaných (Graf č.8).
Graf č. 8: Vyjadrenie respondentov či pociťujú rozdiel v kvalite zabezpečenia
vyučovania počas 1. a 2. vlny pandémie (zdroj: vlastný)

Pozitívnu zmenu vidia opýtaní v kvalitnejšom internetovom spojení,
vylepšení aplikácii video chatov, mnohí rodičia zabezpečili deťom kvalitnejšiu
techniku, zautomatizovala sa práca žiakov a lepšie spolupracujú, hodiny sú
pravidelné, lepšia je spätná väzba a komunikácia zo strany rodičov a pod.
Analýza a interpretácia dotazníkových zistení zameraných na metodiku
vyučovania spevu
Druhý okruh dotazníkových položiek obsahoval otvorené otázky
zisťujúce ako dištančné vyučovanie spevu ovplyvňuje metodiku práce so
spevákom.
Na otázku ako sa pandémia dotkla voľby a výberu repertoáru
a jeho kvantity (Graf č. 9) odpovedalo 38 oslovených.
Graf č. 9: Vyjadrenie respondentov k výberu repertoáru a jeho kvantite (zdroj: vlastný)
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Najviac z nich (15, t. j. 36 %) sa priklonilo k voľbe adekvátneho
repertoáru, no uvádzali, že oproti prezenčnému vyučovaniu sa im nedarilo
udržať jeho kvantitu. Uvedenú skutočnosť je možné interpretovať predovšetkým
vo vzťahu s vyučovaním klasického spevu. V skupine respondentov, ktorí sa
vyslovili o práci s adekvátnym repertoárom a udržaním jeho kvantity je zase
7 (16,8 %) takých, ktorí vyučujú aj popový, ľudový alebo muzikálový žáner.
U opýtaných, ktorí volia jednoduchší repertoár a darí, resp. nedarí, sa im
zachovať jeho kvantitu zase dominuje kombinovaná forma dištančného
vyučovania a aj nižšie percento zapojenia žiakov do vyučovania.
V otázkach zameraných na oblasť rozvoja hudobných schopností
a spôsobilostí, spevácko-technického a interpretačného rozvoja žiakov
mali opýtaní možnosť voľného vyjadrenia názoru (Graf č. 10).
Graf č. 10: Vyjadrenie respondentov k možnostiam rozvoja žiakov
počas dištančného vyučovania (zdroj: vlastný)

V odpovediach učitelia najčastejšie uvádzali obmedzujúci a náročný
rozvoj hudobných schopností a spôsobilostí, zvlášť u mladších žiakov –
18 opýtaných (t. j. 43,2 %). Napredovanie spevákov vidí 11 respondentov
(26,4 %) predovšetkým v zlepšení intonácie, tonálneho cítenia a rytmických
schopností a v oblasti hudobno-intelektových schopností (h. pamäť, h. predstavivosť), až 10-ti opýtaní (t. j. 24 %) spomenuli samostatnosť, čo však nie
je hudobná schopnosť.
Najväčšie limity dištančného vyučovania vidia respondenti v oblasti
spevácko-technického napredovania žiakov, až 18-ti (43,2 %) pokladajú
dištančné vyučovanie za značne obmedzujúce a náročné na rozvoj uvedeného
speváckeho elementu. Niektorí ďalej aj špecifikovali, ako sa s touto skutočnosťou
snažia v praxi vyrovnať – napr. snahou používať kvalitnejšiu zvukovú
techniku, so staršími žiakmi analýzou videonahrávok a slovnými opismi,
u mladších žiakov väčšou názornosťou a prípravou didaktických pomôcok
a aj detailnejším zapojením zraku, napr. všímanie si pier, brady, mimiky na
monitore PC podobne ako v zrkadle, pri slovnom opise sa snažia o väčšiu
imagináciu, zapojenie fantázie a ponuku exponovanejších predstáv.
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Ako sťažený, nedostatočný a pomalší vnímajú učitelia aj interpretačný rozvoj žiakov (spolu 23 opýtaných, t. j. 55,2 %). V odpovediach u časti
pedagógov rezonovali obmedzenia spôsobené spievaním s hudobným
podkladom a chýbajúca sféra spolupráce s klavírom – za takmer rok
dištančného vyučovania chýba takáto skúsenosť predovšetkým najmladším
žiakom. Ako istú možnosť interpretačného rozvoja vidia niektorí učitelia
príklon k nonartificiálnemu repertoáru, ktorý im umožňuje dosiahnuť
bezprostrednejšie a emocionálnejšie vyjadrenie spievaného obsahu. Ôsmi
opýtaní (t. j. 19,2 %) pokladajú pri interpretačnom rozvoji žiakov za významné
hodnotenie vlastných videonahrávok. Aj z našich skúseností môžeme
potvrdiť, že natáčanie videí mnohých žiakov motivuje k čo najkvalitnejšiemu
výkonu a snahe neustále ho vylepšovať, kým nie sú sami so sebou spokojní.
V odpovediach respondentov sa objavili aj postrehy k výhodám, resp.
nevýhodám domáceho prostredia – ktoré na jednej strane umožňuje väčšiu
uvoľnenosť a bezprostrednosť, na strane druhej niektorým žiakom chýba
vlastný priestor a prítomnosť súrodenca (súrodencov, príp. rodiča) pôsobí pri
práci rušivo a hanbia sa prejaviť výraznejšie emócie.
Na otázku týkajúcu sa prípravy na spevácku činnosť odpovedalo
39 opýtaných, väčšina (31, t. j. 75,6 %) rozospieva svojich žiakov rovnako
ako pri prezenčnom vyučovaní, spolu s nástrojom, 8 učiteľov (t. j. 19,2 %) ich
pripravuje na spevácku činnosť pomocou nahrávky hlasovej rozcvičky,
2 opýtaní (t. j. 4,8 %) neodpovedali. Viacerí oslovení sa zároveň vyjadrili, že
rozospievanie žiakov je náročnejšie, zaberá im viac vyučovacieho času
a prebieha bez dostatočnej kontroly speváka, preto sa snažia zaradiť aj viac
prípravných (uvoľňovacích, dychových a rezonančných) cvičení a viac
aktivizujú aj ich spevácko-technické a intonačné predstavy – napr. v podobe
ukazovania postupu melódie, hraním akordického sprievodu a modelmi
s voľnými nástupmi I. a V. stupňa, spievaním chromatického postupu. Pri
rozospievaní mladších kategórií žiakov zase v odpovediach dominuje
zapájanie pohybových prvkov, častí piesní, hrových momentov, využitie
predmetov z domácnosti (napr. varešiek, hračiek, pierok, balónov, slamiek
a pod.).
K otázke dotýkajúcej sa metodiky práce s repertoárom sa rovnako
vyjadrilo 39 opýtaných, 2 respondenti neodpovedali. V odpovediach pedagógov
dominuje imitačný prístup (29 odpovedí, t. j. 69,6 %) pri osvojovaní melódie,
hoci 4 opýtaní (9,6 %) uvádzajú aj aplikáciu intonačných prvkov (podpisovanie
solmizačných slabík, práca s notovým zápisom, fonogestika, vnímanie postupu
melódie), prípadne využívajú aj inštrumentálnu zručnosť žiakov, ktorí si na
klavíri melódiu piesne vedia zahrať sami (2 opýtaní, 4,8 %). Ďalej je možné
skonštatovať, že aj pri dištančnom spôsobe vyučovania učitelia zachovávajú
metodický postup pri nácviku piesne.
Element, ktorý naštudovanie repertoáru komplikuje je nutnosť
využitia hudobného podkladu a zmeneným podmienkam pri dištančnej forme
vyučovania bolo potrebné prispôsobiť tiež metodiku práce s ním. Odpovede
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učiteľov (21, t. j. 50,4 %) potvrdzujú, že pre plnohodnotnejší prístup je
nevyhnutné isté technické vybavenie – žiaci, ale aj učiteľ potrebujú dva
prístroje (PC + mobil, tablet + mobil, mobil + mobil a pod.), jeden, ktorým
uskutočňujú videochat, druhý je nevyhnutný na prehrávanie hudobného
podkladu. Zo skúseností vieme, že nie všetci žiaci vedia splniť tieto technické
požiadavky, ak nie je možné v reálnom čase z rôznych dôvodov aspoň zdieľať
hudobný podklad cez aplikáciu videochatu, naštudovanie skladieb sa
komplikuje – tu je jedinou možnosťou samostatnejšia práca žiaka a zhotovovanie nahrávok. Viacerí opýtaní (15, t. j. 36 %) sa ďalej vyjadrili, že najmä
pre mladších žiakov pripravujú podklady dva – v jednom im naspievajú aj
melodickú linku, druhý je bez spevu.
Možnosť voľného vyjadrenia názoru, resp. doplnenia vlastného
pohľadu, využilo v poslednej položke dotazníka 31 (74,4 %) oslovených
učiteľov. V odpovediach rezonovala predovšetkým skutočnosť, že im veľmi
chýba hudobná databáza podkladov k slovenským piesňam (až 25 odpovedí,
t. j. 60 %) a aj notový materiál dostupný na internete. Inšpiráciu ako sa s učením
na diaľku vyrovnať hľadali opýtaní prevažne vo video tutoriáloch na internete,
resp. v konfrontácii s kolegami. Začínajúci učitelia, zase uvádzali, že sa cítia
stratení a mnohé problémy riešili v praxi intuitívne.
Diskusia
Na základe uvedeného možno konštatovať, že:
1. Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia učitelia pociťujú
limity tak zo strany žiaka, ako aj u seba. V čase realizácie prieskumu nemalo
34 % opýtaných kvalitné internetové spojenie, 64,8 % oslovených sa často
alebo veľmi často spájalo so žiakmi prostredníctvom tabletu alebo mobilu,
48 % využívalo zriedka alebo vôbec nevyužívalo externú zvukovú techniku2
a len 24% často alebo veľmi často kontrolovalo svojich žiakov aj pomocou
nahrávok. Uvedené skutočnosti podstatne znižujú kvalitu vyučovania.
Pozitívny je aspoň prevládajúci trend online formy vzdelávania so snahou
zabezpečiť plnohodnotnú vyučovaciu jednotku a aj percentuálny nárast
zapojenia žiakov do vyučovania v novembri až januári 2020/21.
2. Opýtaní vnímajú predovšetkým limity dištančného vyučovania spevu
a to tak v oblasti rozvoja hudobných schopností a spôsobilostí, spevácko-technického a interpretačného rozvoja žiakov, ako aj v oblasti práce s repertoárom
Pozn. Pri obmedzených možnostiach využitia externej zvukovej techniky si už vieme pomôcť
aspoň využitím technických vylepšení niektorých aplikácií, hoci nám ešte chýba dlhodobejšia
skúsenosť. Napríklad v najnovšej verzii Zoomu je možné v nastaveniach zvoliť autentickejší
zvuk: je potrebné odznačiť automatickú úpravu hlasitosti mikrofónu (automatically adjust microphone
volume) a v nastaveniach „show in-meeting“ zaškrtnúť voľbu povoliť originálny zvuk (Enable
Original Sound).
2
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a prípravy na spevácku činnosť. Veľký priestor na hľadanie nových podnetov
pre dištančné vyučovanie vidíme v metodických inováciách týkajúcich sa
prípravy na spevácku činnosť a práce s hudobným podkladom, ktorú vyžadujú
všetky vyučované žánre. Napriek chýbajúcim pedagogickým fóram, kde by
bolo možné vymeniť si skúsenosti, mnohí oslovení neboli ochotní podrobnejšie
sa podeliť v otvorených položkách dotazníka s empíriou, ku ktorej ich
dištančné vyučovanie doviedlo.
Stanovený rozsah príspevku nedovoľuje detailnejšie sa venovať
podnetom vo všetkých načrtnutých oblastiach, ale rada uvediem vlastné
postrehy a metodické podnety aspoň pre oblasť práce s hudobným podkladom:
 Je prínosom, ak má učiteľ inštrumentálnu zručnosť a vie nahrať
jednoduchý klavírny sprievod, pretože pri dištančnom vyučovaní má lepší
kontakt so žiakom, ako korepetítor. Pri práci s hotovými podkladmi je zase
nevyhnutná počítačová zdatnosť potrebná pri ich sťahovaní, konvertovaní
videí a zvukových formátov a ďalšej úprave (transponovať, prispôsobiť
tempo, orezať, skrátiť a pod.). Okrem veľkej časovej investície zo strany
pedagóga to vyžaduje aj isté finančné prostriedky potrebné na prácu s dobrým
a kvalitným softvérom, hoci mnohé možnosti ponúkajú aj aplikácie dostupné
online a zdarma. Veľmi limitujúca je dostupnosť kvalitných hudobných
podkladov slovenských piesní všetkých žánrov. Spôsobilosť učiteľa
prispôsobiť hudobný podklad konkrétnemu spevákovi je pri dištančnom
vyučovaní teda dosť zásadná.
 Praktické skúsenosti s vypracovaním piesní ma pri dištančnom
vyučovaní naučili byť dôslednou, trpezlivejšou, ale pritom viac dbať na
komplexnosť a radostný prejav. Žiakov pri chybách menej prerušujem, a aj
keď napr. nesprávne nastúpia, slovne im dopredu hovorím text v ďalšom verši
a skôr ich motivujem, aby sa chytali do hudobného toku a pokračovali.
Predpokladom úspechu je, samozrejme, dobré intonačné a rytmické zvládnutie
úseku, s ktorým pracujeme (najmä so začiatočníkmi dlhšie upevňujem melódiu
a capella), zameriavam sa na skvalitňovanie hudobných predstáv, speváckej
techniky, pri nonartificiálnej hudbe aj na analytickejšie počúvanie spevu
pôvodného interpreta, ale aj na dobré poznanie samotného hudobného
podkladu a orientovanie sa v ňom. Predovšetkým pri práci s klasickým
repertoárom so žiakom (na primeranej rovni) vnímame hudobnú formu a kvôli
menším časovým stratám si do nôt presne značíme minútu a sekundu nástupu,
resp. začiatku ďalšej slohy alebo refrénu.
 Naspievanie melodickej linky do podkladu učiteľom, alebo spev
s interpretom nemusí vždy urýchliť naštudovanie piesne – žiaci majú pocit, že
ju vedia, ale ak sa opora odstráni, niektorým to samým nejde, mýlia sa,
zneistejú a strácajú motiváciu dopracovať skladbu. V takomto prípade
problematický úsek alebo nástup riešim priamo na hodine nasledovným
spôsobom: žiak si na chvíľu vypne mikrofón a spieva so mnou problémové
miesto – buď so živým klavírnym sprievodom, alebo mu ho cez podržaný

167

Procházková, M.:
Podnety a limity dištančného vyučovania spevu v základných umeleckých školách

mikrofón v chate (Messenger, Viber, WhatsUp) zaspievam s podkladom;
v nasledovnom kroku si z mobilu niekoľkokrát prehráva problematický úsek
a spieva spolu s nahrávkou v chate a potom skúša spievať sám do podkladu.
 Na skvalitnenie hudobných predstáv, intonačnej istoty, precvičenie
náročnejšieho nástupu je možné tiež vopred dohodnuté frázy spievať do
podkladu naozaj a niektoré len v mysli a podľa povahy sprievodu a schopností
žiaka tieto spevácke vstupy striedať.
Záver
Umenie nám pomáha ustáť ťažké životné situácie, má aj katarzné
a terapeutické účinky. Dištančné vyučovanie spevu síce nenahradí priamy
kontakt, neprináša rovnaké benefity, ochudobňuje speváka o reakciu publika
a pódiovú skúsenosť v zmysle produkcie živej hudby „tu a teraz“, neumožňuje
mu taký istý hudobný, spevácko-technický a interpretačný progres, ale pokiaľ
ho má v rukách učiteľ profesionál, ktorý dokáže inšpirovať, motivovať a hľadať
cestu ako môže byť podnetné, nikdy nebude smerovať k strate záujmu
a k úpadku speváckych spôsobilostí žiakov.
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Prírodné materiály vo výtvarnej výchove
Natural Materials in Art Education
Pavol Rusko
Abstract
Divine creativity is infinite. We constantly perceive changes in nature
and the atmosphere. Nature provides us with many inspirations but also
material. The door to the world of creativity is open. Divine creativity is
immense. We are invited to watch "Teatro Mundi" live. The God has
endowed us, among other things, with talent, perception, creation and
transmission of our experience.

Keywords: Creativity. Rhythm. Addition. Accumulation. Intermediate
overlaps.
Názov môjho príspevku „Prírodné materiály vo výtvarnej výchove“
znie na prvý pohľad veľmi jednoducho a jasne, predznamenáva obsah článku,
vymedzuje ho mantinelmi. Pokúsim sa na túto problematiku nazerať v širších
súvislostiach. Na jednej strane na základe mojich skúseností aktívneho tvorcu
vo sfére výtvarného umenia a na strane druhej viac ako dvadsaťpäťročných
skúseností vysokoškolského pedagóga z aplikovania „Prírody“ do vyučovacieho
procesu prostredníctvom Intermediálnej tvorby a riešenia domácich a zahraničných projektov.
_Vnímanie_ Iba necitlivý človek nedokáže žasnúť nad rozmanitosťou
fauny a flóry, neustále sa meniacimi prírodnými javmi a scenériami. Farby,
ako vo farebnom spektre, počas roka sfarbia prírodu. Najprv jar rozveselí náš
zrak zeleňou chlorofylu, leto listovú zeleň posunie viac do chromoxidu a jeseň
ju prefarbí cez žltú do červených, karmínových až hnedých odtieňov.
„Lístie, ktoré popadá na zem vytvorí koberec nádherných vzorov.
Jeho absencia na stromoch obnaží ich konštrukciu. Túto štruktúru neskôr
prekryje sneh. Všetko očistí, usporiada. Krajina sa zmení_zmajestátnie.
Vystúpi jej plasticita. Skryjú sa detaily v záujme celku.“ /Mária Medvecká –
vyznanie/
Vnem_môže byť našim odrazovým môstkom ku konceptu.
_Umelecká tvorba_ je cielená umelecká činnosť, produktom ktorej
sú umelecké artefakty. Môže mať vedomé a nevedomé (intuitívne) postupy.
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Vedomé postupy ˃ _vnem ˃ inšpirácia ˃ nápad ˃ definovanie obsahu ˃
výber technického zabezpečenia ˃ hľadanie formy na realizáciu myšlienky
/Majakovského aliterácie/ ˃ priama tvorba.
Nevedomé – intuitívne postupy ˃ vnem ˃ inšpirácia ˃ tvorba. Tvorba
je riadená citom, pudom a skúsenosťou.
_Odovzdávanie skúseností_ Spojenie tvorcu a pedagóga v jednej
osobe je veľmi časté. Treba sa však zamyslieť nad viacerými súvislosťami
tohto spojenia.
Autorská tvorba a výskum_ sú u umelca osobné. Inšpiruje sa objavmi
iných a hľadá vlastné. Keď niečo objaví, snaží sa to aplikovať vo svojej
tvorbe. Niekedy je to čitateľné z jeho diel, inokedy nie. Mnohé tajomstvá si
necháva pre seba. Účinkuje egoizmus tvorcu.
Pedagogický proces_ je aktivitou verejnou. Dobrý pedagóg sa
dobrovoľne delí aj o tajomstvá. Odovzdáva vedomosti a skúsenosti
v kompletnosti. Nenechá si nič pre seba, nebojí sa, že ho žiak prekoná. Ktosi
múdry raz povedal: „Zlý je žiak, ktorý neprerastie svojho učiteľa“.
Z uvedeného vyplýva, že môže dochádzať k problémom, keď sa stane
aktívny umelec učiteľom.
V dialektike bytia to však nemusí byť problém, ale aj výhoda. Skúsme
sa na vzťah aktívneho umelca a zároveň pedagóga pozrieť aj z inej stránky.
Učiteľ, ktorý je aktívnym tvorcom, neustále rieši problém o ktorom
dokáže hovoriť zasvätene. Do pedagogickej praxe aplikuje najaktuálnejšie
objavy. Na vlastnej koži skúša nové a vie, že to nie je ľahké. Ideálne je, keď
nájde medzi študentmi niekoho, kto je naladený na rovnakú vlnovú dĺžku ako
on a kto mu pomôže sprostredkovať posolstvo ostatným študentom bez
generačných bariér.
V dnešnej spoločnosti sa často stretávame s nedostatkom materiálu
pre technické zabezpečenie vyučovacieho procesu. V technických disciplínach
to možno problém aj je, ale v umelecko-výtvarných, to byť nemusí.
Vďaka Bohu, žijeme v prostredí nádhernej prírody, ktorá poskytuje
okrem potešenia pre oči a dušu aj množstvo materiálu, ktorý môžeme priamo,
alebo nepriamo využiť pri pedagogickom procese. Dôležité je, aby sme si to
uvedomili a zaktivizovali našu kreativitu.
Napríklad: Otázky z teórie farieb môžeme ľahko vysvetliť vo fyzike
rozkladom bieleho svetla na farebné spektrum. /Oswaldov a Goetheho farebný
kruh/. Prakticky to môžeme demonštrovať na prírodninách, kvetoch, lístí,
optických javoch. Ak sme šikovní, vieme vytvoriť medzipredmetové vzťahy
so snahou nazerať na prírodné materiály, alebo problém, vo vzájomných
súvislostiach. Ich chemického zloženia z dôvodu trvácnosti, alebo nájsť
konkrétnemu materiálu, alebo aktivite, porovnanie s ich aplikáciou a preferenciou
v dejinách umenia v rámci umeleckých slohov alebo postupov. /impresionizmus,
landart, procesuálne umenie a pod./
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Na našej Katedre výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku sme,
počas jej existencie, organizovali viaceré medzinárodné workshopy podporené
z grantov KEGA na ktorých sme sa inšpirovali prírodou, prírodným prostredím,
alebo prírodnými materiálmi používanými v ľudovom remesle.
Workshopy:
_Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody
(2003, Ružomberok)
_Farba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody
(2004, Slanická Osada)
_Priestor ako súčasť výrazových prostriedkov prírody
(2005, Slanická Osada)
_Identita miesta /Identity of Space/ I., (2006, Slanická Osada)
_Identita miesta /Identity of Space/ II., (2007, Bafallo, USA)
_Od fragmentu k fragmentu (2008, Ružomberok)
_Ozveny prírody (2018, Ružomberok)
_Ozveny tradície (2019, Ružomberok)
Spoločným cieľom všetkých projektov bolo neformálnym spôsobom
formovať vzťah mladých ľudí k prírode, kraju a tradícii v domácom
i medzinárodnom kontexte. Naučiť účastníkov workshopov (pedagógov
a študentov KU a kolegov z Poľska, Maďarska, USA, Nemecka) nachádzať
inšpiráciu a aktívne ju aplikovať do svojich diel. Na základe konkrétnych
cvičení v prírode formovať svoj osobný záujem a výtvarný názor.
Okrem uvedených workshopov každoročne organizujeme niekoľkodňové Mimoateliérové štúdium v okolí Ružomberka, v Železnom, v Kráľovej
Lehote, na Slanej vode a pod. Dôležitosť takýchto inšpirácii prírodným
materiálom a prírodným prostredím v kurikulu našej katedry demonštruje
fakt, že sme v ostatných rokoch vytvorili povinný predmet „Prírodný ateliér“,
prostredníctvom ktorého si môžu naši študenti vytvoriť databázu nápadov
a postupov, ktoré môžu neskôr využiť vo svojej pedagogickej praxi.
Ja osobne som sa spomínanej problematike najsystematickejšie
a najpravidelnejšie venoval na hodinách Intermediálnej tvorby v témach
„Jeseň“ a „Zima“.
V _Jeseni, sme využívali farebnosť a štruktúru lístia k osobnej
výpovedi prostredníctvom textov, cielených kompozícií a inštalácií.
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V _Zime, nám sneh poskytol priestor pre vyšlapanie textu a štruktúry,
vytvorenie objektov ale tiež na osobné performancie a Landartové výstupy.
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Mojim záverečným konštatovaním je, že počas našich umelecko-pedagogických aktivít v prírode sme mali vždy k dispozícii viacej rôznorodých
prírodných materiálov ako vlastnej invencie.

Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Katedra výtvarnej výchovy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
pavol.rusko@ku.sk
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Diverzita vnímania zdravia, choroby a epidémie
v živote vo výtvarnej expresii detí
Diversity of Perception of Health, Disease and Epidemics
in Human Life in Children's Artistic Expression
Daniela Valachová
Abstract
The paper deals with the study of the perception of symbols in the
expressive experience of preschool children. Monitoring and examining
expressive expressions is a targeted knowledge of children's experiences
and their expressions to lesser-known situations. Monitoring expression
in stressful situations during a pandemic not only provides information
on survival, but can also help us deal with similar situations in the future.

Keywords: Expression. Art expression. Symbol. Child of preschool age.
The load situation.
Úvod
Život človeka prináša mnohé situácie, také ktoré sú nám známe, ale aj
také, ktoré nepoznáme, sú pre nás nové a nezvyčajné. Jednou z takých situácií
je aj pandémia spôsobená Covid-19, ktorá je aktuálne súčasťou života človeka
na celej planéte. Zvládanie a prežívanie takýchto situácií môžeme nazvať aj
záťažovými situáciami pre každého bez ohľadu na vek, či skúsenosti
s obdobným typom epidémie.
Aj z toho dôvodu sme sa zamerali na vnímanie konkrétnych pojmov
dotýkajúcich sa situácie spôsobené Covid-19. Kováčová et al. (2017) tvrdí, že
proces interakcie (v kontexte s výtvarným umením) je mnohodimenzionálne
podmienený faktormi prostredia, situáciou i osobnosťou účastníkov (klientov),
pozostávajúca z troch zložiek, a to: zo sociálnej percepcie a poznávania ľudí;
z komunikácie (jazyk, symboly, gestá, signály) a zo správania a konania
účastníkov, ktoré vytvárajú vzájomne sa podmieňujúci súhrn so spätnoväzbovými vplyvmi. Aj samotný proces zvládania (rezilienciu) v tomto
vývinovom období má svoje špecifiká (bližšie Thorová, 2015). Šolcová
(2009) popisuje rezilienciu ako sociálny konštrukt vyjadrujúci schopnosť
človeka zvládať stres a konfrontáciu s výrazne nepriaznivými životnými
okolnosťami. Znamená to byť odolný voči rizikovým faktorom, pružne sa
prispôsobovať zmenám, ktoré nastali. Z toho vyplýva ako tvrdí Ťulák
Krčmáriková et al. (2017), že ten istý človek na rôznom stupni vývinu môže
mať úplne odlišnú schopnosť byť rezilientný.
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Záťažové situácie
Na 30. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (1977),
členské štát prijali spoločný program, ktorého cieľom je do roku 2000
dosiahnuť významný pokrok v celkovej úrovni zdravia na celej planéte.
V roku 1980 schválilo tridsať štátov združených v Európskom regionálnom
výbore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO World Health Organisation)
európsku variantu programu Zdravie pre všetkých do roku 2000. Medzi
signatármi je aj naša republika. Realizácia uvedených dokumentov predpokladá
tímovú spoluprácu predovšetkým lekárov, psychológov, pedagógov, ale aj
odborníkov iných profesií. Človek počas svojho biodromálneho vývinu, na
svojej životnej ceste sa stretáva so situáciami, ktoré svojimi požiadavkami
preverujú jeho prispôsobivosť, kladú na neho nároky. Jedným z takých
záťažových situácií bola a je pandémia. Zvýšená záťaž, sa viaže na také
životné a pracovné situácie, v ktorých nevystačíme s bežnými, zaužívanými
spôsobmi riešenia, konania a reagovania. Stretávame sa s nimi po prvý krát,
sú pre nás nové, a preto ak ich máme zvládnuť, vynakladáme zvýšené úsilie.
Výrazné vyburcovanie našich psychických síl nám umožní nájsť také
možnosti riešenia, ktorými uvedieme vonkajšie podmienky do pôvodného
stavu alebo meníme sami seba tak, aby rozšíril rozsah našich predpokladov
riešiť takéto situácie. Teda však neznamená, že sa pasívne prispôsobíme
nárokom okolia.
Záťažová situácia spôsobená pandémiou Covid-19 ovplyvnila aj deti.
V rámci pozorovania reakcií detí na danú situáciu je možné expresívne
vyjadrenie prirovnať aj k umeniu „art brut“. Termín „art brut“ prvý krát použil
v roku 1945 Jean Dubufffet, ktorý videl v tejto rozumom nekorigované,
spontánnej tvorbe zdroj inšpirácie a nové impulzy. Princípom art brut je
nezaraditeľný a nie ľahko pochopiteľný prejav tvorcu, ktorý tvorí vlastným
spôsobom len na základe vnútorných pocitov a príčin. Práve záťažové situácie
môžu spôsobiť nutnosť výtvarne, expresívne sa vyjadriť a tým uvoľniť
napätie. Výtvarný prejav tak poskytne nielen informáciu, ale aj pohľad do
vnútorného sveta dieťaťa, čo prežíva pri záťažovej situácii.
Celkovo pri práci s umením (bez ohľadu na formu vyjadrenia)
v záťažových situáciách sa predpokladá, že má jednoznačné benefity pre
každého účastníka. Ide o zobrazovanie osobnej skúsenosti so záťažovou
situáciou s využitím umenia (Davis, 1989) v procese eliminovania záťaže
vyplývajúcej so situácie COVID-19. Využitie umenia ako infúzie je jedným
z krokov ako (na)pomôcť deťom prežiť traumy, ku ktorým patria okrem
prírodných katastrof aj rôzne pandémie a podobne. Westrhenen (2014) tvrdí,
že samotné pocity môžu byť súčasťou nevedomého prežívania a práve
projekcia je jedným z východísk vyrovnať sa so záťažou a následne posilňovať
rezilientnosť voči konkrétnemu typu traumy. Pocit možnosti zobrazovať,
dotýkať sa alebo vyjadrovať dokáže transformovať spomienky a nahrádzať ich
novými a pozitívne sýtenými (Malchiodi, 2003). Umenie, ktoré deti a žiaci
vytvárajú, nie je vždy o kvalite ich kresebného/výtvarného produktu, skôr ide
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o proces a jeho priebeh, ktorým prechádzajú ako súčasti eliminovania situácie,
ktorú zažili. Rozdiely medzi jednotlivými kresebnou/výtvarnou produkciou sú
dôležitým a hmatateľným materiálom, pomocou ktorého je možné vnímať
konkrétne obrazy v pohybe so záťažovou situáciou akou vírus COVID-19
nepochybne je.
Výskumný zámer
Expresívne prejavy v rámci detskej výtvarnej tvorby predstavujú
materiál, s množstvom výpovedných charakteristík, ktoré nám môžu napomôcť
pochopiť prežívanie detí v záťažovej situácii, akou pandémia je.
Cieľom výskumu bolo analyzovať expresívne prejavy jedincov v rámci
prežívania záťažovej situácie.
Ďalšími cieľmi bolo sledovanie prežívania jedincov počas expresívnej
akcie, doplnenie výtvarných expresií aj o ďalšie možné prejavy a ich analýza.
Výskumný súbor bol rôznorodý a pomerne početný. Pre tento príspevok
sme vybrali skupinu detí do šesť rokov
Výskumná vzorka
Tabuľka č. 1. Výskumná vzorka detí do šesť rokov
N

chlapci
24

dievčatá
27

celkom
51

Výskumné metódy
V rámci výskumného šetrenia sme využili kombináciu viacerých metód.
Jednou z prvých bola výtvarná expresia, ktorá prebiehala ako
neriadený kresba s jednoslovný podnetom. Kresba samotná nebola ďalej
riadená (Valachová, 2009). Rozhovor s respondentom.
Analýza expresívnej výtvarnej produkcie bola sumarizáciou viacerých
analýz, tzv. súboru metód pozostávajúcich z nasledovných techník: rozbor
zameraný na formálne a obsahové aspekty, analýza verbalizácie počas a po
expresívnej produkcie a vzťahové rámce a situácie vo vzťahu k sledovanej
osobe.
Realizácia výskumu a interpretácia
V rámci výskumu, ktorý sme mali koncipovaný v širšom kontexte
v rámci výskumných skupín, sme zvolili štyri rovnaké podnety, ktoré súviseli
s vnímaním zdravia a choroby v čase epidémie. Zároveň sme sledovali aj
prežívanie záťažovej situácie detí.
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Tabuľka č. 2. Podnety na expresiu
PODNETY
zdravie
choroba
pandémia
život

zdôvodnenie
vnímanie podnetu ako základnej premisy
zobrazenie podnetu ako problémového elementu
zobrazenie podnetu ako súčasnej záťažovej situácie
zobrazenie podnetu ako existenčnej premisy

Interpretácia
Výber podnetov na výtvarnú expresiu bol zámerný. Skupina detí do
šesť rokov vo všeobecnosti reagovala na výtvarný podnet pozitívne.
Nevyskytla žiadna reakcia dieťaťa, ktorá by naznačovala odmietanie činnosti.
Pred a počas činnosti sme deti pozorovali a viedli s nimi rozhovor a mohli
sme tak získať ďalšie relevantné údaje o priebehu činnosti a prežívania detí.
K dispozícii mali deti biely papier formátu A3, ktorý bola rozdelený na štyri
časti, farbičky, voskový pastel a fixky. Výtvarný materiál bol zvolený
zámerne, aby sa s ním ľahko manipulovalo a bolo možné s ním zobraziť aj
detaily. Deti si mohli zvoliť výtvarný materiál.
Podnet zdravie
Na uvedený podnet deti reagovali najskôr verbálne. Väčšina detí
reagovala podnet zdravie: „veľa vitamínov“, „nie som chorá a môžem ísť na
výlet“, „ovocie a zelenina“, „nie som chorý a neležím v posteli“. Verbálne
vyjadrenia vychádzali z prežitej, vlastnej skúsenosti detí a s tým, čo deti
zažívajú. V zobrazovaní symbolov deti vychádzali z úrovne výtvarného
zobrazenia, ktoré je na úrovni obsahových, konkrétnych predstáv.
V symboloch sa objavilo: jablko, zelenina a ovocie, ľudské postavy
zobrazujúcu obľúbenú činnosť, usmievajúca sa hlava.

Obr. č. 1. Zdravie, dievča, 5 rokov.

Obr. č. 2. Zdravie, chlapec, 6 rokov.
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Podnet choroba
Na podnet vo verbálnom vyjadrení deti reagovali tak, že opisovali
seba keď boli choré, napr.: musela som ležať, bolesť hlavy, úraz, ale iná zažitá
nepríjemná situácia, ktorú deti prežili.
V zobrazených symboloch sa objavili objekty, ktoré zobrazovali
chorobu, deti ich pomenovali ako bacily, ležiace postavy v postavy.

Obr. č. 3. Choroba, chlapec 6 rokov. Obr. č. 4. Choroba, dievča 6 rokov.

Podnet pandémia
Na podnet pandémia deti veľmi živo diskutovali, prejavili sa rôzne
informácie, ktoré počuli doma od rodičov, ale vo svojom sociálnom prostredí.
Pandémiu deti vnímajú v priamej súvislosti so súčasnosťou, s corona vírusom,
s nosením rúšok, umývaním rúk a s rôznymi obmedzeniami. Konkrétne
informácie nemajú, hovoria len o tom čo hovorili rodičia, prípadne iný
členovia skupiny.
V zobrazení symbolov sa najčastejšie vyskytlo zobrazené rúško.

Obr. č. 5. Pandémia, chlapec 5 rokov.
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Obr. č. 6. Pandémia, dievča 6 rokov.

Podnet život
Na podnet život bolo potrebné viesť s deťmi širšiu diskusiu, aby
pochopili zadanie. Potom diskutovali a svojich pozitívnych zážitkoch, ktoré sa
dotýkali ich vlastného prežívania.
Zobrazované symboly vyjadrovali radosť a domov. Uvedené symboly
sú typickými zobrazeniami v rámci výtvarného vyjadrenia.

Obr. č. 7. Život dievča 6 rokov.

Obr. č. 8. Život, dievča 5 rokov.

Na základe prezentovania expresívneho vyjadrenia detí v predškolskom
veku môžeme konštatovať, že deti vydrané podnety reprezentujú v dvoch
základných kontextov. Jednak je to v súvislosti s vlastným prežívaní reality,
s vlastnými skúsenosťami a jednak na základe súčasných, neznámych situácií,
ktoré súvisia predovšetkým s pandémiou. Výtvarná expresia poskytuje deťom
možnosť sebavyjadrenia a zároveň poskytuje uvoľnenie napätia z neznámeho.
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Záver
V rámci sledovania expresie sme sa zamerali na deti predškolského
veku. V rámci sledovanej skupiny sa vyskytli mierne rozdiely hlavne pri
podnete pandémia. V ostatných podnetoch sme nezaznamenali výraznejšie
rozdiely. Tie sa dotýkali len úrovne výtvarného zobrazenia. Napriek tomu
však podnet pandémia vyvolal u detí najrozsiahlejšiu verbálnu ale výtvarnú
produkciu.
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Hudobné rétorické figúry
vo vybraných duchovných dielach Ľuboša Bernátha
Musical Rhetorical Figures
in Selected Spiritual Works by Ľuboš Bernáth
Zuzana Zahradníková
Abstract
Musical rhetorical figures, used to create and emphasize a certain affect
or image, are found mainly in the music of the16-18th. centuries. They
are linked to the textual component of the works and have a link to
rhetoric. Although rhetorical figures have been used mainly in Baroque
music, contemporary composers also work with them in their spiritual
works. An example is the Slovak composer Ľuboš Bernáth, whose
selected spiritual works Vzkriesenie Lazara, Knihy žalmov a Motetus
sacrum I., exhibit the use of rhetorical figures in contemporary music.

Keywords: Musical rhetorical figures. Spiritual compositions. Ľuboš Bernáth.
Affect theory.
Hudobné rétorické figúry ako aj afektové teória sú charakteristickými
predovšetkým pre hudbu baroka. Sú viazané na text, najčastejšie duchovný.
Toto prepojenie poukazuje na blízku spojitosť hudby a teológie, ktorá bola
mimoriadne badateľná v 16.-18. storočí pod vplyvom Lutherovej reformácie.
Jeho výrok, „že niet iného umenia okrem hudby, ktoré má miesto vedľa
teológie“ (Dammann, 1984, s. 467) je dôkazom jeho presvedčenia o tom, že
hudba má svoje nezastupiteľné miesto aj v liturgii.
Stvárnenie teologických myšlienok sa v hudbe 16.-18. storočia
prezentovalo prostredníctvom afektovej teórie a pomocou hudobných
rétorických figúr. Afektová teória vychádza z renesančnej Musica poetica,
kde v nadväznosti na rétoriku je hudba chápaná ako reč tónov. Jej podstata –
prostredníctvom hudby stvárniť vášne a duševné hnutia – sa objavovali už
v antike u Platóna (Michels, 2000, s. 271). Tieto princípy sa neskôr preniesli
aj na afektové stvárnenie obsahu textov v hudbe neskorej renesancie a baroka.
Okrem spojenia hudby a teológie je pre stvárnenie a využitie afektovej teórie
veľmi dôležité aj prepojenie hudby a reči, konkrétne rétoriky. Obe majú
mnohé spoločné znaky: sú blízkymi formami ľudskej komunikácie; vyvolávajú
u publika očisťujúce stavy, prednes musí obsahovať artikuláciu, časový
priebeh (tektonické, metrické a rytmické proporcie a vzťahy), vzbudzujú
pocity a nálady, priame zdieľanie sa uskutočňuje prostredníctvom príbuzných
stavebných sémantických kameňov – figúr (Georgieva, 2013, s. 31). Joachim
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Burmeister definuje hudobné figúry ako „hudobný tvar – harmonický
a melodický – ktorý existuje v rámci textovo-hudobného úseku (periódy)
a ktorý sa odlišuje od bežného jednoduchého spôsobu kompozície a výrazne
jej dodáva lepší (vyzdobený) vzhľad.“ (Georgieva, 2013, s. 33). Tieto útvary
majú schopnosť predstavovať hudobné i mimohudobné významy, ako aj
zvýraznenie pôsobenia nejakého afektu (Medňanský, 2010, s. 91, 92).
Približne 150 figúr pomenovaných humanisticky učenými grécko-latinskými
názvami sa delí do skupín podľa druhov, akými sú napr. zobrazujúce figúry,
melodické obraty, a pod. (Michels, 2000, s. 271). J. Burmeister delí hudobné
rétorické figúry na tri základné skupiny: melodické, harmonické a melodicko-harmonické (Medňanský, 2010, s. 93). Okrem figúr sa v kompozíciách baroka
využívala aj symbolika, a to grafická alebo číselná (napr. symbol kríža).
Duchovná tvorba Ľ. Bernátha
Hoci komponovanie s využívaním afektov a hudobných rétorických
figúr je typické najmä pre diela obdobia baroka, nájdeme ich aj v kompozíciách
súčasných skladateľov. Jedným z nich je slovenský skladateľ a pedagóg,
podpredseda Spolku slovenských skladateľov a člen Rady KBS pre vedu,
vzdelanie a kultúru Ľuboš Bernáth (1977), ktorého veľkú časť opusov tvoria
duchovné diela. Ako sám hovorí: „Už od začiatku svojej kompozičnej praxe,
čo bolo už ozaj veľmi dávno, inklinujem skôr k duchovnej kompozícii,
predovšetkým prostredie sakrálnych kompozícií je pre mňa nesmierne
inšpiratívne, ako aj samotný liturgický text tvorí jadro môjho záujmu.“ Veľmi
citlivo pracuje s textom a adekvátne využíva hudobné výrazové prostriedky,
ku ktorým je nutné zaradiť aj prácu so symbolikou a rétorikou textu,
využívanie hudobných rétorických figúr či vokálnych meliziem pripomínajúcich
gregoriánsky chorál. Jeho kompozičný jazyk spočíva na premosťovaní
archetypov a prvkov starej hudby so súčasnými kompozičnými technikami.
Vo svojej duchovnej tvorbe vychádza z textov Biblie; v Starom
zákone sú pre neho veľkým inšpiračným zdrojom najmä žalmy. Svedčí o tom
jeho 5 kníh žalmov. 1.-4. kniha pozostáva zo štyroch žalmov,1 5. kniha
obsahuje výnimočne 5 žalmov, pričom používa výlučne latinský jazyk. Tieto
diela vznikli v rokoch 2013-2021. Z novozákonných textov mu pre jeho dielo
poslúžili príbeh Lazara (Komorná kantáta Vzkriesenie Lazara), slová Krista
Ego sum via, veritas et vita či Modlitba Pána, ktorá je zaznamenaná
v Matúšovom i Lukášovom evanjeliu. Posledné dve spomenuté skladby sú
uvedené pod spoločným názvom Motetus sacrum I.
Okrem biblických textov zhudobnil aj omšové ordinárium, hymnus
Gloria, sekvenciu Stabat mater, hymny Veni Sancte Spiritus, O salutaris
hostia a i. K jeho najvýznamnejším duchovným dielam určite patrí O mitissima
1. kniha žalmov a 2. kniha žalmov sú v zozname diel Ľ. Bernátha na stránke Hudobného centra
uvedené aj ako Liber psalmorum a Liber psalmorum II – Iudica me, Domine.
1
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virgo Maria, Kantata Chrzcielna (Kantata ad fontes), skomponovaná pri
príležitosti 1050. výročia „Krstu Poľska“, Orationes et Canticum Mariae –
Žalm č. 2, oratórium Svätý Martin, kantáta Vzkriesenie Lazara či Brevi orationes
pro defuncti. Z duchovných diel posledného obdobia treba spomenúť Turíčne
oratórium (oratórium Svätého Ducha). Bernáthove diela zazneli v rámci
významných festivalov, ako napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Nová
slovenská hudba, Epoché – Nová slovenská hudba, Fide et amore (Poľsko),
Voce Magni Žilina, Melos-Étos, Orfeus. Za duchovnú kantátu O Mitissima
Virgo Maria získal v roku 2013 cenu Jána Levoslava Bellu.
Vzkriesenie Lazara
Komornú kantátu pre rozprávača, sólo soprán, sólo tenor, miešaný
zbor a komorné kvinteto pod názvom Resurrection of Lazarus - Vzkriesenie
Lazara napísal Ľ. Bernáth v roku 2013. Textovo sa dielo opera o texty
z Evanjelia sv. Jána (Jn 11,1-9, 11-28, 32-44) a Apokalypsu – Zjavenia apoštola
Jána (Zjv. 22,1-5). Rozprávač posúva dej v slovenskom jazyku, vokálne party –
sóla i zbor sú v latinčine. Skladba je rozdelená do siedmych častí.
Ide o príbeh Ježišovho priateľa Lazara a jeho dvoch sestier Márie
a Marty. Príbeh o vzkriesení priateľa, bohatý na emócie, bol podnetom pre
vznik viacerých umeleckých diel (výtvarné umenie Rembrandt, van Gogh,
Caravaggio, Giotto; hudba: Johann Christoph Friedrich Bach, Schubert).
Emóciami, citmi a dialógmi popretkávaný text ponúka skladateľom bohaté
možnosti pre využitie hudobných výrazových prostriedkov a tlmočenie
príbehu prostredníctvom emocionality hudby.
Použitie hudobných rétorických figúr
Skladateľ Ľuboš Bernáth na vykreslenie a zvýraznenie textu využil
mnohé hudobné rétorické figúry, čo je dôkazom jeho umeleckého majstrovstva
a zároveň jeho erudovanej schopnosti pracovať s textom. Kvôli systematike
a zároveň kvôli spoločným znakom, sa hudobné rétorické figúry delia do
niekoľkých skupín a podskupín. Podľa systematiky rakúskeho muzikológa
Hartmunta Kronesa môžeme z čisto hudobného pohľadu rozdeliť figúry na
melodické, harmonické, melodicko-harmonické a pomlčkové (Medňanský,
2010, s. 94-95). Melodické figúry sa delia na hypotypos – obrazové figúry
a emphasis – figúry prepojené na rétorické figúry. Medzi nimi stojí skupina
intervalových figúr, charakteristická väčšími intervalovými skokmi.
Zobrazovacie figúry – hypotypos – majú za úlohu znázorňovať
a zobrazovať vzťah obrazu a hudby, ide o optickú alegóriu. „Podľa Burmeistera
sú to ornamenty, ktoré odkrývajú význam slova v texte, tlmočia rôzne formy
afektu a názorne vyjadrujú určité predstavy a myšlienky“ (Georgieva, 2013,
s. 120).
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Anabasis (alebo tiež ascensus) slúži na zobrazenie vzostupu alebo
stúpania, diatonického alebo chromatického, zväčša v miernom tempe. Ide
o stupňovitý, priamočiary pohyb smerom nahor, používaný pri zobrazovaní
vstupu na nebesia, vzkriesenia, ale taktiež všetkého pozitívneho, radostného
a povznášajúceho.
Príkladom v Bernáthovej tvorbe je napr. žalm 25 (24) Ad te Domine
levavi animam meam (K tebe, Pane, dvíham svoju dušu) z 2. knihy žalmov.
Pri slove „levavi“ (dvíham) stúpa melódia v sopráne ako aj v parte hoboja.
Obr. 1: Ad te Domine levavi animam meam, t. 23-27

Ďalší príklad nájdeme v epilógu Vzkriesenia Lazara pri slovách
z Jánovho evanjelia „ja som vzkriesenie a život“ (ressurectio). Zároveň popri
anabasis autor použil v base aj augmentatio.
Obr. 2: Vzkriesenie Lazara, IV. časť, t. 40-45

Catabasis (descensus) je opakom anabasis, zobrazuje klesanie,
stupňovitý priamočiary pohyb smerom dolu, negatívne obrazy, hriešnosť, ale
aj pokoru a poníženosť.
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Obraz pomazania olejom a zároveň zvýraznenie liatia oleja na hlavu
spojil skladateľ s textom 23. žalmu Dominus pascit me z 1. knihy žalmov:
„impiguasti in oleo caput meum“ (olej mi leješ na hlavu).
Obr. 3: Dominus pascit me, t. 52-54

Zdôrazňujúce hudobné figúry prepojené na rétorické sa označujú
názvom emphasis. Ide o zdôraznenie textu, väčšinou pomocou opakovania,
a to prostredníctvom rôznych umeleckých prostriedkov, nie však obrazových.
Amplificatio je melizma znásobujúca trvanie slabiky a zdôrazňujúca
dôležitosť slova. Používa sa napríklad pri výrazoch ako večnosť, nebo, Boh.
V žalme 63 (62) z 1. knihy žalmov zvýraznil skladateľ slovo Deus
(Boh) sedem-tónovou melizmou.
Obr. 4: Deus, Deus, meus es tu, t. 3-4

Nezvykle bohatá melizma sa nachádza aj v skladbe Ego sum via
(Motetus sacrum I) na Ježišovo slovo „ego“ (ja).
Obr. 5: Motetus sacrum I - Ego sum via, t. 13-15

Paronomasia (adnominatio) je figúra, v ktorej sa opakuje časť
hudobnej vety v dôraznejšej podobe. Môže ísť o opakovanie textu, ktoré je
rozšírené o podstatný dodatok alebo aj o dodatočné pomenovanie.
V 23. žalme (1. kniha žalmov) pri slovách „tie sú mi útechou“
nachádzame práve túto hudobnú rétorickú figúru.
Obr. 6: Dominus pascit me, t. 34-37
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Climax (gradatio) má v hudobnej rétorike viaceré významy. Ide
o viacnásobné opakovanie motívu (slov alebo figúr), ktoré sa posúvajú na
ďalší stupeň. Evokujú naliehavú túžbu a pozitívne afekty, často podporené
silnejúcou dynamikou.
Príkladom je oslovenie Ježiša Lazarovej sestry: Marta, Marta, Marta,
resurget frater tuus! (Marta, Marta, Marta, tvoj brat vstane z mŕtvych.)
Obr. 7: Vzkriesenie Lazara, IV. časť, t. 21-25

Anaphora (repetitio, v súčasnosti používaný výraz ostináto), je
opakovanie slov alebo fráz, vyjadrujúce prudké duševné stavy ako hnev,
zúrivosť, opovrhnutie, zvýraznenie duševného zážitku či hnutia.
Bernáth využil túto figúru na reakciu Židov nad Ježišovým oplakávaním
Lazara: „Hľa, ako ho miloval!“ Anaphora je na tomto mieste využitá vo
všetkých zborových hlasoch v t. 12 – 37.
Obr. 8: Vzkriesenie Lazara, VI. časť, t. 12-17

Medzi najstaršie zdôrazňujúce a zároveň patetické figúry patrí exclamatio
(Chomiński – Wilkowska-Chomińska, 1974, s. 93), používajúce sa pri zvolaní
alebo výkriku. Niekedy je stvárnený väčším intervalovým skokom smerom
nahor, alebo len zvolaním na jednom tóne.
V 1. knihe žalmov, v 3. časti, je táto hudobná rétorická figúra využitá
pri zvolaní Rex, vero Rex (Kráľ! Pravý Kráľ).
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Obr. 9: Deus, Deus, meus es tu, t. 81-84

Podobne je využitá aj pri volaní na Lazara, keď mu Ježiš prikazuje
vyjsť z hrobu.
Obr. 10: Vzkriesenie Lazara, VI. časť, t. 52-59

Intervalové figúry charakterizuje väčší intervalový skok. Do tejto
skupiny patrí aj Hyperbola (superlatio) – ide o prekročenie hlasu v melodickej
línii v notovej osnove smerom nahor, často prostredníctvom veľkých intervalov.
Je obrazom prekročenia, obrátenia sa od pozemského k nebeskému, či
zvýraznenie pojmov výšiny, nebo, chvála, oslava, sila a pod. (Jasiński, 2006,
s. 298).
V Psalmus 60 Exaudi, Deus, deprecationem meam (2. žalm z 1. knihy
žalmov) je slovo deduc vo verši In petram inaccesam mihi deduc me! (priveď
ma na nedostupné bralo) zhudobnené skokom nad osnovu, následne oktávou
dolu.
Obr. 11: Exaudi, Deus, deprecationem meam, t. 29-31

Medzi najznámejšie pomlčkové figúry patrí aposiopesis – prerušenie
alebo pomlčka v jednom alebo vo všetkých hlasoch skladby, generálna pauza.
Je výrazom mlčania, najčastejšie v spojitosti s textom o zániku, smrti, večnosti,
nekonečna, ale aj pri zakončení dôležitých myšlienok.
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Ľ. Bernáth ju využil v závere kantáty Vzkriesenie Lazara, pri slovách
„...na veky. Amen.“
Obr. 12: Vzkriesenie Lazara, VII. časť, t. 34-38

Záver
Rozsah tohto príspevku nedovoľuje podrobnejšia sa venovať
skúmaniu využitia ďalších hudobných rétorických figúr, avšak Ľuboš Bernáth
svojou kompozičnou činnosťou jasne dokazuje citlivý prístup pri prepájaní
textu a hudby, konkrétne hudby duchovnej. Využívaním redukcie tónového
materiálu, rytmikou a farebnosťou dosahuje vo svojich dielach charakteristický
kompozičný jazyk. Prostredníctvom rytmicky varírovaného dvojtónového
lapidárneho motívu vytvára rôzne rytmické motívy a komplementárnym
rytmom modeluje permanentnú rytmickú pulzáciu. Využitím všetkých
spomenutých spôsobov tak vznikajú jedinečné a sugestívne duchovné diela.
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Jo Estill – priekopníčka v oblasti výskumu fyziológie
fonačného ústrojenstva a školenia hlasu
Jo Estill ‒ Pioneer in the World of Voice Research
and Voice Training
Miriam Žiarna
Abstract
The aim of this research will be to present American singer, singing voice
specialist and voice researcher Josephine Antoinette Estill, her research
and the development of the process of vocal production and bring the
characteristics, development and principles of Estill Voice Training
(EVT), which, thanks to the company Estill Voice Training Systems,
which it founded, continues its research and expands EVT worldwide.

Keywords: Jo Estill. Estill Voice Training. Estill Voice International, LLC.
Estill Voiceprint Plus. Virtual Voice Trainer.
Životopis Jo Estill a vznik Estill Voice Training (EVT) a Estill Voice
Intermational, LLC
Josephine Antoinette Estill sa narodila 21. decembra 1921 v Donore
v Pensylvánii. V rokoch 1939 – 1940 spievala pre pittsburghskú rozhlasovú
stanicu a študovala spev na Oberlinskom konzervatóriu v Ohiu. V rokoch
1940 – 1947 spievala pre rozhlasovú sieť CBS v Hollywoode, následne sa
presťahovala do Colorada Springs, kde pokračovala v štúdiu spevu a vydala
sa za miestneho podnikateľa Thomasa O. Estilla. V roku 1953 sa zúčastnila
turné po Európe: Haag, Amsterdam, Kodaň, Oslo, Londýn, Zürich, Ženeva,
Paríž, ale v roku 1945 musela turné prerušiť z dôvodu srdcového infarktu
manžela. Po návrate spolupracovala s Colorado Springs Chorale, Air Force
Academy Chorus, Colorado Springs Symphony a Colorado Springs Opera.
V roku 1966 začala pracovať ako asistentka hlasovej výchovy na Colorado
College Music Department a na základe vlastnej pedagogickej praxe zistila
potrebu nových vokálnych metodických postupov a vzdelávacích materiálov.
Svoje pozorovania a nimi získané poznatky implementovala do metódy
výučby spevu pod názvom Estill Voice Craft. V roku 1969 získala bakalársky
titul na Colorado College a v roku 1971 dosiahla magisterský titul v odbore
hudobná výchova na Case Western Reserve University. V rokoch 1972 – 1979
bola zamestnaná ako výskumný pracovník na oddelení otorinolaryngológie
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v Medical Center v Syracuse v New Yorku, kde spolupracovala s významnými
výskumníkmi – Dr. Rayom Coltonom a Dr. Davidom Brewerom. Tu začal jej
priekopnícky výskum štyroch hlasových techník: modale, ktorý neskôr
nazvala speech (reč), sob (plač), twang, opera, u ktorých pozorovala zmeny
v polohe a štruktúre niektorých fonačných orgánov: pravý hlasivkový sval,
mäkké podnebie, krčná chrbtica, hltan, jazyk a aryepiglotický zvierač. V roku
1980 a 1984 absolvovala doktorandské štúdium na City University v New
Yorku, počas ktorého pokračovala v pozorovaní pohybov šiestich hlasových
figúr (fonačných orgánov) a na ich základe formulovala Estill Voice Model,
princípy vokálnej interpretácie: technika, umenie, mágia a doplnila vokálne
techniky o falzet a belting. Pracovala na rôznych výskumných projektoch
s odborníkmi v oblasti ORL, foniatrie, logopédie na celom svete a publikovala
viac ako 40 odborných článkov. V roku 1986 prezentovala systém školenia
hlasu prostredníctvom ovládania šiestich hlasových figúr pod názvom Estill
Voice Craft (EVC). Od roku 1988 viedla semináre a workshopy na tému
Povinné hlasové figúry pre spevákov, hercov, učiteľov, foniatrov, logopédov,
v ktorej transformovala závery výskumov do koncepcie a jednoduchých
vokálnych cvičení. Často využívala endoskopiu vokálneho ústrojenstva
účastníkov kurzov, aby lepšie porozumeli danej problematike a získali tak
spätnú väzbu. Precestovala päť kontinentov, absolvovala štyri dvojmesačné
pobyty v divadle Shiki a Shochiku Dance Company v Tokiu, dve stáže
v Central School for Speech and Drama v Londýne, kurzy pre The Voice
Research Society a British Voice Association v Londýne. V roku 1991 – 1994
bola do hlasových figúr začlenená štítna chrupka, prstienkovitá chrupka a
ventrikulárne riasy a všetky hlasové figúry boli rozdelené podľa svojej
špecifikácie do oblasti: sila, zdroj a filter. V roku 1992 založila Joe Estill
spoločnosť Estill Voice Training Systems, LLC, ktorá slúži na ochranu jej
výskumnej a pedagogickej činnosti a udeľovanie jednotnej certifikácie
inštruktorov. Vo veku 82 rokov odišla do dôchodku, no naďalej bola
spoluautorkou vedeckých prác, viedla semináre alebo im robila záštitu.
Získala čestný doktorát z University of East Anglia a bola menovaná za
mimoriadneho člena Kráľovskej hudobnej akadémie v Londýne. V rokoch
2000 – 2004 boli doplnené hlasové figúry o pery a dolnú čeľusť a ovládanie
hlasových figúr pod názvom Povinné hlasové figúry pre kontrolu hlasu sa
stalo súčasťou štúdia 1. stupňa EVC a ovládanie kombinácií hlasových figúr
pre tvorbu šiestich vokálnych techník súčasťou 2. stupňa štúdia EVC. V roku
2003 jej študenti zorganizovali Prvé svetové Estill spevácke sympózium
v Santa Rose v Kalifornii a odvtedy sa koná každé dva roky v rôznych
mestách po celom svete (Londýn, Quebec, Melbourne, Cambridge, Rím,
Boulder, Kodaň, Orlando). Na ňom sa jeho účastníci oboznamujú s najnovšími
výsledkami výskumu v oblasti foniatrie, logopédie a iných príbuzných
odborov (Fabris, 2018, s. 40 – 42). V roku 2004 sa na základe partnerstva
premenovala spoločnosť na Estill Voice International, LLC a pod týmto
názvom pokračuje vo výskumoch, vydávaní publikácií, učebníc, didaktických
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pomôcok (softvéry, pohyblivý hrtan, tréningový poster hlasových figúr
a vokálnych techník), organizovaní seminárov, kurzov, workshopov, Estill
Voice Online Academy a príprave nových certifikovaných lektorov
a inštruktorov: figures proficiency, master teacher, mentor course instructor
(Estill Voice Training: Get Certified in Estill Voice Training, Dostupné z:
https://www.estillvoice. com/find-a-trainer-new/). Jo Estill zomrela 9. decembra
2010 v Santa Rose v Kalifornii (Fabris, 2018, s. 42).
Estill Voice Training (pôvodne nazývaný Estill Voice Craft ™)
Je ucelený systém výučby spevu a ovládania hlasu na základe
kontroly činnosti vybraných fonačných orgánov – hlasových figúr – Figures
for Voice (pôvodne známe ako Compulsory Figures for Voice™) a ich
kombinácií potrebných pre tvorbu šiestich vokálnych techník – vokálnych
kvalít (What is Estill? Is Estill Voice Training For You?, Dostupné z:
https://www.estillvoice.com/about/).
Prínosy štúdia Estill Voice Training sú:
● nahrádza nevedomosť vedomosťami,
● znižuje úzkosť a strach pri výkone a zvyšuje dôveru,
● umožňuje robiť vlastné rozhodnutia a nič nenechať na náhodu,
● dovoľuje objavovať rozmanité a nové kvality hlasu,
● vedie k rovnováhe a zdraviu hlasového aparátu a k estetickej slobode
(What is Estill? Is Estill Voice Training For You?, Dostupné z:
https://www.estillvoice.com/about/).
EVT je postavený na dlhoročných výskumoch Jo Estill, ktorá na sebe
skúmala rôzne hlasové kvality rôznych štýlov spevu pomocou elektromyografie, elektroglottografie, analýzy hlasového signálu, röntgenového
žiarenia hrtana pri fonácii, endoskopie laryngeálnych vlákien, akustických
meraní a simultánnej videostroboskopie a iných, aby zistila anatomické
a fyziologické zmeny. Na základe týchto pozorovaní dospela najskôr k štyrom
a neskôr k šiestim vokálnym technikám a vytvorila sériu cvičení na rozvinutie
špeciálnej kontroly nad jednotlivými svalovými skupinami, štruktúrami tzv.
hlasovými figúrami, ale aj celým mechanizmom hlasového aparátu a tvorby
hlasu (Salsbury, 2014, s. 6).
Pri realizovaní potrebného nastavenia jednotlivých hlasových figúr je
dôležité uvedomiť si mieru aktivity alebo napätia svalstva a vynaloženej
energie. Na tento účel využíva EVT kvantifikáciu úrovne aktivity alebo úsilia
od 1 do 10 (Estill Voice Training, In: Wikipedia, 2020). Pomáha to rozvíjať
kinestetickú spätnú väzbu – kinestéziu (zmysel somatosenzorického systému
sprostredkovaný receptormi vo svaloch, šľachách, tkanive kĺbov a koži), ktorá
zohráva významnú úlohu pri regulácii svalového napätia, koordinácii pohybov
a vzniku pohybových návykov v rámci motorickej pamäti. Tento spôsob
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umožňuje rozpoznať, lokalizovať a kontrolovať mieru úsilia pri tvorbe hlasu
(Kinestézia, In: Encyclopaedia Beliana, 2017).
EVT je postavený na troch princípoch interpretácie: technike, umení
a mágii. Technika je potrebná na ovládanie fonačných orgánov (hlasových
figúr) pre potreby adekvátnej interpretácie, umenie prináša krásu a štýlovosť,
a jej poslaním je vytvoriť kontakt medzi interpretom a publikom a mágia je
určitý metafyzický stav prepojenia interpreta s publikom, ku ktorému dospejú
len niektorí, a aj to nie vždy, preto sa treba snažiť o dokonalé ovládanie
prvých dvoch princípov, aby sa dosiahol aj ten tretí (What is Estill? Is Estill
Voice Training For You? Dostupné z: https://www.estillvoice.com/about/).
Teória dynamických systémov a stavov atraktorov vychádza z poznatkov
aplikovanej matematiky. Dynamický systém je systém, ktorého stav závisí od
predchádzajúcich stavov a vonkajších podnetov a atraktor je stav, do ktorého
dynamický systém smeruje (Tišňovský, 1999). Jednou z kľúčových koncepcií,
ktorú prevzal EVT z tejto teórie je predstava, že systém môže mať preferované
alebo príjemné stavy, ku ktorým má tendenciu v priebehu času smerovať
alebo byť nimi vyvolaný. V praxi to znamená, že existuje určité nastavenie
hlasového ústrojenstva, ktoré je pohodlné a preferované v hovorovom alebo
speváckom prejave, ale nemusí byť z fyziologického, či estetického hľadiska
správne. Správnym nastavením hlasových figúr, zvolením ich adekvátnych
kombinácií v závislosti od vlastného výberu možno docieliť nové komfortné
stavy pre reč i spev, ktoré spĺňajú obe požiadavky (Salsbury, 2014, s. 14).
EVT špecifikuje proces tvorby hlasu zostavením modelu: sila (dych),
zdroj (tón), filter (rezonancia):
1. Sila: (dýchací systém) dych rozkmitá pravé hlasivkové svaly.
2. Zdroj: (hrtan a pravé hlasivkové svaly) hlasivky vibrujú a produkujú
zvuk a alikvótne tóny.
3. Filter (štruktúra hlasového ústrojenstva) modifikáciou a špecifickým
postavením rezonátorov sa vytvárajú samohlásky, spoluhlásky a získava
sa špecifická farba (Salsbury, 2014, s. 10 – 11).
Pod pojmom hlasová figúra (Figures for Voice™) alebo individuálna
hlasová štruktúra sa myslí konkrétny orgán hlasového ústrojenstva, ktorý je
potrebné sa naučiť správne ovládať a dosiahnuť jeho správne nastavenie alebo
pozíciu vzhľadom k potrebnému hlasovému výkonu. Jo Estill odvodila tieto
figúry z figúr korčuliarov, ktorí sa musia naučiť ovládať a koordinovať
pohybové orgány celého tela tak, aby ich správnou synchronizáciou vytvorili
efektnú zostavu. Estill určila 13 orgánov (hrtan, pravé hlasivkové svaly Body-Cover, nepravé hlasové väzy (ventrikulárne riasy, komorové záhyby/krkvy),
štítna chrupka, prstienkovitá chrupka, aryepiglotický zvierač, čapík (uvula),
jazyk, dolná čeľusť, pery a pomocné figúry: stabilizácia hlavy a krku
a stabilizácia trupu) (Obr. 1), ktoré pozorovala a zisťovala ich zmeny v štruktúre,
polohe a postavení a každej zmene priradila osobitný grafický znak (Obr. 2)
a gesto. Okrem samostatných figúr sa precvičujú ich rôzne kombinácie, k čomu
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slúžia etudy so sprievodom a symbolmi jednotlivých figúr (Fabris M. Paolo
2018, s. 43) Bližšie sa problematike hlasových figúr venujem v príspevku
Hlasové figúry vokálnej metódy Estill Voice Training v zborníku z Medzinárodnej webovej konferencie (1. – 15. 10. 2020) FMU AU v Banskej
Bystrici Horizonty umenia 7.
Obr. 1: Hlasové figúry (Heidemann, 2016)

Obr. 2: Symboly hlasových figúr (Heidemann, 2016)
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Jo Estill identifikovala šesť vokálnych techník, ktoré je potrebné
ovládať na realizovanie jednotlivých štýlov spevu. Rozdeľuje ich na: reč, sob,
falzet, twang (ústny a nazálny), operu a belting. V každej z nich je potrebné
na dosiahnutie charakteristického zvuku špecifické nastavenie 11 hlasových
figúr a ich kombinácií (chýba figúra čeľuste a pier), na čo slúži poster
vokálnych techník (Obr. 3). Polohu každej štruktúry možno kontrolovať
pomocou laryngoskopie alebo pomocou počítačového softvéru EVPP, ktorý
presne ukáže na nedostatky v pozícii niektorého z komponentov (Salsbury,
2014, s. 16). Bližšie sa venujem uvedenej problematike v príspevku Vokálne
techniky podľa Estill Voice Training v zborníku z webovej konferencie
Nonartificiálna hudba v edukácii II., ktorú organizovala Katedra hudby PF
UKF v Nitre 22. – 25. 9. 2020.
Obr. 3: Poster vokálnych techník (Winnie, 2014, s. 56)

Estill Voiceprint Plus a Virtual Voice Trainer
EVT vyvinul počítačový software Estill Voiceprint Plus™ (EVPP),
ktorý pomáha pri nácviku jednotlivých figúr v samoštúdiu, pri online
individuálnych a skupinových hodinách spevu alebo organizovaní kurzov
a workshopov. Pomocou neho je možné kontrolovať polohu každej hlasovej
figúry a správne tvorenie šiestich vokálnych techník a ich akustický výsledok.
Ide o dôležitú didaktickú pomôcku, ktorá umožňuje identifikovať, analyzovať
a opraviť problémy veľmi efektívne nielen podľa sluchu, ale aj podľa
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grafického diagramu frekvenčného spektra, tzv. spektrogramu hovoreného
alebo vokálneho prejavu. Spektrogramové zobrazenie zaznamenáva jednotlivé
harmonické zložky frekvencie, pričom každá zmena vo fyziologickom
procese mení akustický signál, ktorý je zachytený v akustickej i grafickej
analýze, čo pozitívne prispieva k spätnej väzbe a kvalitnému priebehu
samoštúdia (Estill Voiceprint Plus, In: Estill Voice Training Store, Dostupné z:
https://store.estillvoice.com/collections/clinical-software/products/voiceprintplus-cd-mac-edition).
Virtual Voice Trainer alebo Voice Evaluation SuiteT (VES) je
počítačový program určený pre ambulancie alebo kliniky. Nahráva, analyzuje,
ukladá, vyhľadáva a porovnáva štandardné klinické merania kvality hlasu pre
účely zlepšenia alebo nápravy hovorového a speváckeho prejavu, rehabilitácie,
reedukácie, hodnotenia alebo výskumu. Výsledky sa automaticky zaznamenajú
do formulára a ukladajú ako zvukové súbory do databázy. Spracovanie
zvukového signálu rieši softvér, takže foniater, ORL lekár alebo logopéd sa
môže sústrediť na samotný hlasový výkon pacienta (Estill Evaluation SuiteT,
In: Estill Voice Training Store, Dostupné z: https://store.estillvoice.com/
collections/clinical-software).
Záver
EVT je v súčasnosti najmodernejší a najefektívnejší systém ovládania
hlasu, pretože prináša podrobné informácie z fyziológie fonačného ústrojenstva
a jeho kontroly. Svoje využitie nachádza v profesiách, v ktorých je hlas
hlavným pracovným prostriedkom, ako sú speváci, herci, moderátori, učitelia,
ale aj pri odstraňovaní rečových chýb u logopédov a pri náprave hlasu
u foniatrov a ORL lekárov. Hoci vychádza z mimoeurópskych tradícií (jazyk,
estetika, hudba) môže prispieť k obohateniu teoretických vedomostí i praktických
schopností v oblasti školenia a rehabilitácie hlasu, a preto by bolo veľmi
prínosné, keby sa kurzy EVT mohli zorganizovať aj na Slovensku.
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