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ÚVOD ‒ Robert Mimra

Předkládaný text popisuje aktivity projektu, které se zaměřily na skladbu, hudební improvizaci a zvukovou tvorbu. Pro 
učitele těchto oborů jsme připravili didaktické materiály, které nabízejí učitelům skladby a improvizace sumář ma-
teriálů a metodik, popis modelových hodin a další informace k těmto oborům. Výukové jednotky (modelové hodiny) 
popisují výuku založenou na různých přístupech k improvizaci a skladbě. Z didaktických materiálů vycházejí také dva 
e-learningové kurzy, které využívají moderní technologie pro výuku těchto tradičních oborů.

V praxi jsme předkládané materiály vyzkoušeli v rámci pilotních aktivit pro žáky. Jednalo se o hudební dílny v Praze, 
které vedl Jaroslav Raušer, dílny improvizace v Brně ve školním roce 2017/2018 s legendární pedagožkou Marcelou 
Slanou, soustředění hudební improvizace v Jihlavě v červenci 2019 (lektoři: Marcela Slaná, Robert Mimra, Vojtěch 
Šembera). Improvizaci a skladbě se věnovaly také jednodenní aktivity ‒ setkání žáků 8. 12. 2019 v Praze, kde se 
v rámci inkluzivní skupiny účastnily tři děti s Downovým syndromem, modul skladby 17. 1. 2019 ve Velvarech vedený 
skladatelkou Janou Vöröšovou a tři hodiny vedené Robertem Mimrou (účast žáků ZUŠ K. Slavického v Kadani, Mezi-
národní konzervatoře v Praze a žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ).

Pro učitele byly zorganizovány workshopy improvizace vedené varhaníkem Pavlem Černým (celkem 7 akcí v letech 
2019 a 2020) a 2 semináře skladby ‒ 6. 6. 2019 v Hradci nad Moravicí a 26. 2. 2020 v Brně. Učitelé se formou peda-
gogických náslechů účastnili dílen a soustředění hudební improvizace vedených Marcelou Slanou, modulu skladby 
v ZUŠ Velvary a dílny hudební improvizace v ZUŠ K. Slavického v Kadani.

V této brožuře všechny výše uvedené akce představujeme. Podrobněji se věnujeme dílnám a soustředění hudební impro-
vizace v kapitolách 1 a 2, kapitola 3 se zaměřuje na hudební dílny J. Raušera, kapitola 4 představuje další jednodenní akce 
a kapitola 5 popisuje aktivity určené učitelům skladby a improvizace. V příloze jsou uvedeny notové ukázky tvorby dětí.

Díky využití různorodých přístupů k improvizaci a skladbě, kdy jsme pracovali se žáky z různých věkových skupin, mů-
žeme učitelům nabídnout pestrou paletu nástrojů, metod i metodik k tak „neuchopitelným“ předmětům, jako jsou hu-
dební skladba a improvizace. Výuka těchto předmětů může být ideálním nástrojem k rozvoji přirozené kreativity, spon-
tánního vyjádření a hledání nových cest pro dnešní děti, budoucí dospělé, kteří se stanou spolutvůrci budoucího světa.

ÚVOD ‒ Marcela Slaná

Improvizace a Skladba – předměty, které jsou nově zařazeny do vzdělávání žáků na základních uměleckých školách. 
Zdaleka ne všechny školy zařadily do svých ŠVP předmět, který stále vyvolává otázky, jakým způsobem vzdělávat 
děti v oboru, jenž se nedá seřadit do pokynů, pouček, nedá se zpracovat jako jednotný a zaručeně správný metodický 
postup. Ale ruku na srdce. Ani při výuce hry na hudební nástroj neexistuje jednoznačná cesta k výsledku, a přece nám 
vyrůstají dobří hudebníci a interpreti.

Stejné je to u improvizace. Je tu nekonečné množství cest, jak vzbudit v žákovi radost z hudby, tj. rozvinout hudební 
fantazii, kreativitu, nápaditost hudebního vyjadřování svých pocitů a představ, prohlubovat teoretické chápání vzniku 
hudby a vést k prožívání krásných pocitů při vlastním tvoření a samotné interpretaci hudby. 

Přestože také běžný repertoár osnov pro každý nástroj dává mnoho příležitostí k používání improvizace, nejsou na-
bízené možnosti dost využívány. Ať už z přesvědčení, že je třeba dodržovat klasický a zažitý způsob nácviku skladeb, 
nebo podle názoru, že tato činnost zdržuje od práce na repertoáru a my máme k dispozici většinou pouze 45 minut 
výuky v týdnu. Anebo prostě jen proto, že se necítíme dostatečně kreativní my sami, protože nejspíš nemáme talent 
a schopnosti, jako má kolega, který improvizuje bez problémů všechno a všude? Ani nás k improvizaci nikdo nikdy 
nevedl, a proto si neumíme poradit?

Otázkou pro mnoho pedagogů je, kdy se má s improvizací začínat. Někdo říká, že se talent projeví sám a až pak... 
Věřte, že vhodný čas je ihned. Od prvního posazení dítěte ke klavíru nebo od prvních znělých tónů na kterémkoli hu-
debním nástroji. Dokonce i zpěváčci mohou improvizovat a zpívat různá říkadla, dětské verše (ti starší složitější bás-
ně), a dokonce i přímou řeč si můžeme zpívat. Brzy poznáme, že je možné improvizovat na všechno, co máme kolem 
sebe. K tomu nám poslouží zejména rytmická improvizace a rytmické doprovody ke všemu, co hrajeme nebo zpíváme. 
Jistěže se nebudou hned od počátku dařit velká a hodnotná díla. Ale každé malinké dílko a každý dobrý nápad je pro 
dítě hodnotný. Je to přece jeho nápad, jeho melodie, jeho zajímavě pojatý doprovod, jeho první písnička, jeho první 
partitura atd. Dostanou-li děti dostatečné množství podnětů, začnou samy vyhledávat a přinášet své nápady, budou 
trvat na svých výrazových prostředcích, zvláštních melodických postupech, na zajímavých zvukomalebných prvcích 
v hudbě nebo na použití různých nástrojů a netradičních, třeba vlastnoručně vyrobených „hudebních nástrojů“ atp. 

Zbývá potom už jenom zařadit dítě do hodin určených k tvořivé práci, improvizaci či skladbě. Možná najdete i v dí-
těti, které zpočátku nevykazuje zvláštní předpoklady, potenciál, který jste netušili. Veďte je také k účasti na kurzech, 
dílnách a workshopech, které se tvořivosti, improvizaci a skladbě věnují. Poznání práce jiných malých muzikantů – 
kolegů skladatelů – jim jenom prospěje a povede je k další inspiraci i ve vlastním tvoření. 
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1. Dílny hudební improvizace

V dílnách hudební improvizace se v jednotlivě připravovaných blocích v Brně vystřídala řada dětí ve věku od šesti do 
dvanácti let. Jednalo se o výuku ve školním roce 2017/2018 na ZUŠ A. Doležala a ZUŠ V. Kaprálové. Všichni účastníci 
měli společné to, že neprošli nebo měli jen malou možnost prakticky projít nějakou formou výuky improvizace sami 
nebo ve výuce na ZUŠ.

Cílem proto bylo podnítit zájem o vlastní tvoření hudby, naučit se používat improvizovaný doprovod, rozvíjet hudební 
představivost a fantazii, využít nejen hudební, ale i rytmické improvizace na rytmických, melodických i na netradič-
ních nástrojích a předmětech, u kterých hledali žáci různé zvukové možnosti. Bylo třeba zapojit účastníky dílen do 
individuální práce i kolektivních zadání. Pro barevnější slyšení hudby probudit schopnost hledání zvukomalebných 
prvků a smyslu textu, texty spojovat s improvizovaným zpěvem, výtvarnou prací, tvorbou dalších hudebních rekvizit. 
Spojit projev s mimickým vyjádřením, hlasovou intonací v mluveném projevu i vlastními režijními nápady k provedení 
výstupů ve formě veřejného koncertu na závěr obou cyklů výuky. 

Účastníci vzdělávání se učili zapisovat své nápady a vědomě dále pracovat s motivem, prostředky hudby využít k vy-
stižení charakteru, příběhu, postavy (osoby i zvířata) nebo nálady.

Pozitivní na celém setkávání byla spolupráce kolektivu dětí na společných zadáních. Práci spolužáků poznávaly při 
společném provedení písniček, podílely se na rytmických doprovodech skladeb a písní vytvořených spolužáky. Ty 
byly zapsané v partituře, kterou si autor sám dirigoval. Žáci ve dvojicích napsali skladby ke čtyřruční hře a kolektivně 
zhudeb nili i provedli pohádky. Takto se žáci navzájem inspirovali a motivovali k další práci. 

Improvizačních dílen se v převážné většině zúčastnili klavíristé ze ZUŠ v Jihlavě a z mnoha ZUŠ v Brně a zejména 
v Brně se zapojili také žáci jiných tříd – houslisté, violoncellisté, akordeonisté, žáci z oddělení bicích nástrojů, zpěváci, 
hráči na zobcové flétny, příčné flétny atd.  

Potěšující jsou poznatky zpětné vazby, která ukazuje, že většina žáků byla správně motivována a snaží se pokračovat 
v započatém tvoření vlastní hudby. Některé práce uspěly v soutěži žáků ZUŠ v Hradci nad Moravicí, kde se projevila 
nápaditost zkušenějších žáků již dříve zapojených do improvizování a skládání v hodinách svých pedagogů. Další 
zdařilé práce jsou navrženy k provedení na žákovských večerech na ZUŠ.

Potvrdilo se také, že hudební improvizace je prospěšná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože je 
pro ně zároveň i určitým druhem terapie. Tato ve výuce ZUŠ málo vyzkoušená oblast však vyžaduje další specifické 
vzdělávání pedagogů ZUŠ, kteří by se takové práci s dětmi mohli věnovat. Je nutné vytvořit i potřebné podmínky 
v rámci škol. Připravit vhodné vzdělávací cíle výuky ve spolupráci se zkušenými hudebními odborníky včetně lékařů 
specialistů. Na tomto úkolu se již nyní pracuje.

Mezi účastníky vzdělávání se objevily i děti, které mají schopnosti a předpoklady k dalšímu vzdělávání v předmětu 
Skladba s improvizací. Projevil se i zvýšený cit pro hudební vnímání, v kolektivech dětí se prohloubily vztahy skrze 
vzájemnou spolupráci. Daří se tak naplnit hlavní cíle projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti 
a inspirovat školy k zařazení improvizačních i skladatelských aktivit do školních vzdělávacích plánů. 

Dílny hudební improvizace, šk. rok 2017/2018, Brno Dílny hudební improvizace, šk. rok 2017/2018, Brno
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2. Soustředění hudební improvizace

Mezi 30. červnem a 4. červencem 2019 se v ZUŠ Jihlava uskutečnilo soustředění improvizace. Aktivita žáků přinesla 
jako výstup 30 minut hudby včetně vlastní režie žáků a samostatné organizace závěrečného vystoupení. Velmi po-
zitivní byla každodenní spolupráce dětí na skladbách a  jejich dokončování a nácviku. Díky velmi dobré spolupráci 
s asistentkou Jaroslavou Filipovou se podařilo motivovat žáky ke spontánnímu a tvořivému přístupu ke všem zadáním 
ze strany lektorky. 

Podařilo se připravit několik písní na vybrané texty, dvě čtyřruční skladby a zhudebnit textově upravenou pohádku 
O pejskovi a kočičce. Zatímco čtyřruční skladby vznikly zcela spontánně spoluprací sourozenců Šárky a Rachel Misa-
řových i dalších dvou spolužaček z jedné klavírní třídy a byly předloženy jako hotové k nácviku na matiné, písničky byly 
tvořeny do poslední chvíle před vystoupením. Autorky si samy secvičily s ostatními ve skupině ještě rytmický a zvuko-
malebný doprovod vytvořený před generální zkouškou a jako dirigentky si řídily svoje dílko na veřejném matiné. 

Zajímavá byla práce na zhudebnění pohádky. Děti si rozdělily jednotlivé postavy a k nim napsaly drobnou charakte-
ristickou skladbičku, kterou v pohádce samy zahrály. Během nácviku se vystřídalo mnoho improvizací na text, který 
bylo třeba zpívat. Kvůli potřebě zdokumentování výstupů musely děti zapsat v notách alespoň přibližně svoje zpí-
vané improvizace. Na dvojhlas Pejska a Kočičky byla vyhlášena soutěž a nakonec došlo i k výběru nejzajímavějších 
částí. Pohádka byla vybavena zvukomalbou lesa, krajiny a „putování hlavní postavy“. Lektorka také zadala, aby děti 
pohádku ilustrovaly. Obrázky byly použity při vystoupení místo kulis. Děti si dále připravily rekvizity charakterizující 
postavu (Babička, Pejsek, Kočička, Koník, Andulička atd.). Ve vlastní režii a s návrhy lektorky byla pohádka secvičena 
pro matiné na závěr soustředění. 

Je třeba vyzdvihnout, že děti, které dříve nenapsaly ani notu svého hudebního nápadu, dokázaly připravit zajímavé 
vystoupení během čtyřdenního soustředění. Projevily velkou aktivitu a každý den přinášely nejen hotovou práci zada-
nou lektorkou, ale přišly s mnoha novými nápady a inspirovaly se navzájem. Pomáhaly si rovněž v práci se zápisem 
svých prací. 

Pouze pro informaci jsou přiložené ukázky výstupů soustředění v základním tvaru. Chybí např. rytmický doprovod 
k písním, který byl zapsán na poslední chvíli. Z časových důvodů nebylo možné part přepsat a k písním ho přiložit. 
Rovněž zvukomalba byla improvizací na různé tradiční i netradiční nástroje, a proto ani ona není zapsána. Stejně tak 
kolektivní skladba, psaná v rámci seznámení se s projektem Slyšet jinak, nebyla přepsána ani nacvičena, a nebyla 
proto zařazena do programu závěrečného matiné. Můžete se s ní seznámit v dokumentu z jihlavského soustředění. 
Při prostudování lehce poznáte, kterou část psal žák z oddělení bicích nástrojů a které části vytvořily žákyně klavírní-
ho oddělení (viz zkušenost z hlavního oboru). 

Přeji upřímně všem dětem, aby měly možnost vyzkoušet si takové a podobné „hraní si s hudbou“, jaké připravil projekt 
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti pro žáky a jejich pedagogy v rámci soustředění v Jihlavě. Vlast-
ní tvoření děti zaujalo a jistě se do práce pustí i společně se svými učiteli. Určitě se mezi nimi najdou osobnosti s talen-
tem k improvizaci a skládání, i kdyby to mělo být jen pro vlastní potěšení a k vlastnímu obohacení o dalšího „koníčka“. 

Marcela Slaná

Soustředění hudební improvizace 30. 6. až 4. 7. 2019, ZUŠ Jihlava Soustředění hudební improvizace 30. 6. až 4. 7. 2019, ZUŠ Jihlava
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S druhou skupinou účastníků soustředění v Jihlavě pracoval Robert Mimra. V inkluzivní skupině bylo celkem šest dětí 
ve věku od šesti do třinácti let. Podkladem pro práci byla kniha Geralda Durrella Mluvící balík, což je ideální příběh 
pro operu. Tuto látku zpracoval Marko Ivanović pro Národní divadlo do podoby opery Čarokraj. Civilní mytologie 
umožňuje velké množství variací. Na začátku soustředění měli účastníci k dispozici knihu G. Durrella, obří krabici, 
která představovala mluvící balík, a moře, které znázorňoval tři metry dlouhý pruh blankytně modré látky. Vše ostatní 
včetně kostýmů, rekvizit a dalších kulis už bylo dílem okamžitých nápadů a kreativity účastníků. Z pečlivé přípravy 
zůstaly některé hry a metody, jak kreativitu v dětech „vyprovokovat“. Původní scénář, kudy by se mělo představení 
ubírat, vzal za své v první půlhodině práce.

Příběh se podařilo nově rozčlenit na předehru, osm krátkých obrazů a závěrečnou písničku. Hudební materiál pro 
předehru děti vytvořily první den soustředění, finální tvar sice vycházel z melodického a harmonického, předem při-
praveného hudebního nápadu, ale celkový tvar byl dílem improvizace a momentální inspirace. Následovala úvodní 
scéna ‒ objev balíku, ze kterého se „vylíhl“ Papouch. Následovaly hudební prezentace jednotlivých postav příběhu ‒  
Baziliška, Jednorožce, Žabáka, Lasiček a Papoucha. Mystická hudba ilustrovala vaření čaje z routy. Závěrečný boj 
představovala improvizace na předem vymyšlené rytmické patterny. Na závěr zazněla přetextovaná lidová píseň 
Čerešničky, čerešně. Na tvorbě a nazkoušení písničky se podílel další lektor ‒ zpěvák Vojtěch Šembera.

Pro lektora bylo poté velkým překvapením, že se během tří dnů zkoušení, vytváření kulis a kostýmů podařilo realizo-
vat poslední den soustředění více než osmiminutové improvizované představení. Z několikadenní práce se „vyloupl“ 
zajímavý umělecký tvar improvizovaného singspielu Mluvící balík.

Robert Mimra

Soustředění hudební improvizace 30. 6. až 4. 7. 2019, ZUŠ Jihlava
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3. Hudební dílny

V ZŠ Korunovační v Praze 7 a ve Skautském institutu v Praze 1 se konaly hudební dílny. Výuka hudební skladby na 
počítačích pro děti od 9 do 14 let probíhala ve čtyřech pololetích (od ledna 2018 do února 2020). Jako vhodné pro-
středí byl zvolen profesionální hudební software DAW (Digital Audio Workstation) Ableton Live 10. Tento vyspělý 
editační software se ukázal jako nejvhodnější pro hudební tvorbu na počítačích. Základem bylo seznámit každé dítě 
s funkcemi programu na počátku jeho práce. Objasňování funkcí je však pro dítě velice nudný proces, který odmítá 
absolvovat, proto musí lektor postupovat metodicky, aby udržel pozornost dítěte pomocí předpřipraveného atraktiv-
ního obsahu. 

I přes svoji technickou složitost je Ableton díky své flexibilitě a rozdělení pracovního workflow na arrangement view 
a session view vhodný i pro děti od devíti let. Bez lektora jej však samy nepochopí. A to je právě jedna z velkých vý-
hod této výuky, že umožňuje dětem začít s hudební skladbou ve velmi útlém věku. Výhodou je také fakt, že program 
Ableton je vhodný jak pro děti začínající se zvukovou tvorbou, tak i pro zkušené profesionály v této oblasti (budou-li 
se tedy žáci v budoucnu věnovat práci se zvukem profesionálně, nemusí přecházet na jiný software). Oproti klasickým 
hudebním editorům Ableton nabízí pohodlnější proces tvorby po jednotlivých logických segmentech, které lze dobře 
vyvíjet v tzv. session view, a tyto segmenty pak přehledně zapadají do aranžmá celé skladby. 

Lektor připravoval žákům nové podklady každý týden. Celý systém výuky byl postaven na rozvoji dětské kreativity 
a podněcoval hravou formou motivaci k vlastní tvorbě. Pro děti je způsob výuky s rychlými dílčími výsledky velmi 
efektivní. Přístup k dítěti byl individuální. Každé dítě je jiné, jinak dynamické, a každé chce něco jiného. V tomto ohledu 
se musí lektor orientovat i v současné zahraniční tvorbě, protože ta děti ve věku 9 až 14 let zajímá nejvíce. Lektor 
vysvětloval principy a struktury jednotlivých hudebních stylů, o které se děti zajímají (trap, techno, house, songwri-
ting, rap, hip hop, DnB), ale především je vedl k vlastní originální tvorbě, k vlastnímu vývoji zvukového designu, a to 
i prostřednictvím inspirativního poslechu klasické hudby. S ohledem na nutnou mobilitu a technickou náročnost na 
hardware poskytoval lektor při výuce vlastní čtyři notebooky Apple se zakoupenými softwarovými licencemi.

V polovině celého projektu jsme v rámci ZŠ Korunovační uspořádali pro ostatní žáky a učitele ukázkovou přehlídku 
prací našich žáků, kde se potvrdilo, že po ročním kurzu jsou některé děti schopny vytvořit vlastní moderní skladbu. Pro 
mnohé učitele byly pokročilé výsledky žáků překvapující. 

Jaroslav Raušer

Hudební dílny, školní rok 2019/2020, Praha 1
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4. Další pilotní aktivity
Vedle výše popsaných vícedenních aktivit byly v rámci projektu uspořádány další, jednodenní akce.

Hudební setkání
Dne 8. 12. 2019 se v prostorách pěveckého sboru Rolnička v Praze 1 uskutečnilo setkání 9 žáků, z toho byli 4 žáci se 
SVP. Ve skupině se pracovalo se třemi žáky s Downovým syndromem. Tato skupina dětí tak byla v unikátním složení 
a díky tomu bylo možné vyzkoušet různé specifické metody výuky a také otestovat běžné metodiky v takto hetero-
genní skupině. Lektory byli Radka Dimitrovová, Pavel Humhal a Robert Mimra.

První blok se věnoval hudební tvorbě a rozvoji kreativity. Robert Mimra vycházel z podkladů k realizovanému singspie-
lu Mluvící balík (soustředění improvizace v červenci 2019 v  Jihlavě). Na elementární úrovni se do tvořivých aktivit 
zapojily také děti s Downovým syndromem. Úkoly a role pro jednotlivé děti byly výrazně diverzifikovány. Druhý blok 
vedla speciální pedagožka a sbormistryně Radka Dimitrovová, která se zaměřila na základní návody, jak pracovat 
s dechem, tvořením tónů, s výslovností. Formou her se podařilo přirozeně zapojit všechny žáky ze skupiny, pracovalo 
se s hudební improvizací. Na závěr se děti naučily krátkou písničku, kterou vytvořili účastníci letního soustředění hu-
dební improvizace v Jihlavě. 

Doplňující program se týkal výtvarné práce s využitím iPadů. Tento blok vedl pedagog a akademický sochař Pavel 
Humhal, který vybral vhodné aplikace pro výtvarnou tvorbu. Až na jednoho žáka, který měl individuální program, si 
děti poradily se základním ovládáním. V další části se již účastníci věnovali výtvarné tvorbě. Výstupem jsou digitálně 
výtvarné práce dětí. Tato aktivita je důkazem toho, že každý učitel ZŠ/ZUŠ se správným metodickým vedením je scho-
pen pracovat s inkluzivní skupinou, kde bude i větší počet žáků se SVP. V případě potřeby je vhodné zapojit asistenta 
pedagoga, kterého zatím využívají učitelé ZUŠ ve výuce zcela výjimečně (je to dáno dosud pro ZUŠ nepraktickým 
nastavením úvazku a podmínek pro asistenty pedagoga).

Hudební setkání 8. 12. 2019, Praha 1
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Modul skladby 17. 1. 2020, ZUŠ Velvary

Hudební dílny 4. 2. 2020, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
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Jednodenní dílny
Dne 17. ledna 2020 vedla jednodenní hudební dílnu na ZUŠ Velvary skladatelka Jana Vöröšová. Akce se účastnilo 
celkem 10 žáků, z toho jeden žák se SVP. Tématem dílen byl masopust. Lektorka vysvětlila roli tradičních masek, jejich 
významy a kontext masopustu. Základem dílny však byla tvorba hudby s využitím mnoha netradičních nástrojů, které 
lektorka do Velvar přivezla. Účastníky zaujala hra smyčcem na činel nebo nádobu na vodu. Pro hudební produkci se 
využila ochranná igelitová fólie, péra ze starého gauče a další neobvyklé předměty. Struktura hudby byla pečlivě za-
psána formou grafické partitury a pak podle ní děti s lektorkou společnou kompozici provedly.

Robert Mimra vedl v únoru 2020 výuku na třech školách. Hudební dílny uspořádal na Gymnáziu a Hudební škole hl. 
m. Prahy pro skupinu 17 žáků (z toho 2 žáci se SVP). Jednalo se o výuku s využitím iPadů a e-learningového kurzu 
hudební teorie.

Dvě dílny hudební improvizace se uskutečnily na Mezinárodní konzervatoři v Praze a na ZUŠ K. Slavického v Kadani. I pro 
tuto výuku byly využity moderní technologie. Ve výuce v Kadani lektor představil také netradiční techniky hry na klavír.

Modul skladby 17. 1. 2020, ZUŠ Velvary Modul skladby 17. 1. 2020, ZUŠ Velvary

Dílna hudební improvizace 18. 2. 2020, ZUŠ K. Slavického, Kadaň
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5. Aktivity pro učitele

V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnily desítky vzdělávacích aktivit pro 
učitele a ředitele především uměleckých škol. Devět seminářů a workshopů se zabývalo tématy improvizace a sklad-
ba na ZUŠ.

Semináře skladby
Konkrétně se jednalo o dva semináře k výuce skladby na ZUŠ, které byly uspořádány 6. 6. 2019 v ZUŠ Hradec nad 
Moravicí a 26. 2. 2020 v ZUŠ Veveří v Brně. První ze seminářů vedl Robert Mimra. Seminář se věnoval těmto tématům: 
ochota ředitelů ZUŠ otevřít obor skladba jako druhé studijní zaměření na ZUŠ, organizace a metody výuky skladby 
na ZUŠ, spolupráce s dalšími učiteli, výuka žáků se SVP v oboru skladba. Byly podrobně prodiskutovány podmínky 
a nároky, které otevření výuky skladby na ZUŠ vyžaduje. Vzhledem k tomu, že diskutující byli sami učitelé na ZUŠ, 
výsledkem této odborné diskuse byl poměrně jasný obraz vzdělávací praxe ZUŠ v této oblasti. Lektor představil obor 
skladba na ZUŠ také jako jeden z nejvíce proinkluzivních uměleckých oborů.

Druhý seminář 26. 2. 2020 uvedl Robert Mimra, který představil projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné 
příležitosti a aktivity, jež projekt nabízí učitelům skladby a improvizace. Další program vedl Ivo Medek spolu s Marké-
tou Dvořákovou. Oba lektoři předali přítomným učitelům ZUŠ své zkušenosti z projektu Slyšet jinak, který se věnuje 
hudební tvořivosti dětí již mnoho let. Seminář poskytl učitelům nejen základní informace o výuce skladby (tempo, 
dynamika, frázování, instrumentace žákovské skladby, zhudebnění textu), ale i přesah tohoto oboru ‒ například im-
provizace na podklad z elektronické hudby, „malování“ zvuku (popis zvuku nebo vyjádření dojmu ze zvuku), tvorba 
příběhů podle zvukové stopy (ikonický způsob). Lektoři nabídli učitelům své tipy, jak udělat žákovské skladby zajíma-
vější ‒ např. použít liché metrum (5/8 takt apod.) do pravidelného rytmu vložit nějaké ozvláštnění a nepravidelnost 
(prodloužení/zkrácení, vložení pauzy, vynechání doby…), k doprovodu melodického hlasu nebo zpěvu nepoužívat jen 
klavír, ale další harmonické nástroje (kytara, akordeon ad.). Pokud se zhudebňuje text, přemýšlet nad jeho strukturou, 
a je-li to vhodné, vložit nejen předehru a dohru, ale i mezihry (instrumentální část může být rozsáhlejší než plocha ur-
čená zpěvu). Ve skladbě používat nejen dur/moll tonalitu, ale i módy ‒ libovolné výběry tónů. Přemýšlet nad procesem 
komponování se žáky ‒ lektoři hovořili o procesualitě, tedy sledování co nejvíce parametrů skladby a jejich organizace 
(nejen délka a výška tónu, ale i opakování rytmických patternů, struktura dynamiky, instrumentace ad.).

Seminář k výuce skladby, 6. 6. 2019, ZUŠ Hradec nad Moravicí
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Workshopy improvizace
Workshopy improvizace na ZUŠ vedl varhaník, pedagog a  organolog Pavel Černý. Uskutečnilo se celkem sedm 
workshopů ‒ 29. 1. 2019 v ZUŠ Sedlčany, 21. 3. 2019 v ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, 23. 5. 2019 v ZUŠ Náchod, 
19. 6. 2019 v ZUŠ Dobruška, 24. 6. 2019 v ZUŠ Vimperk, 4. 2. 2020 v ZUŠ E. Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory 
a 12. 2. 2020 v ZUŠ Rýmařov.

Všechny workshopy byly naplánovány a koncipovány jako setkání hudebníků zaměřené na výuku improvizace ve 
všech hudebních specializacích, obzvláště s ohledem na hudební rozvoj žáků, včetně žáků se SVP. V první části se 
přednášející vždy zaměřil na oblast hudební teorie a předával informace určené pro odborně vzdělané posluchače. 
Další blok workshopu už byl praktický ‒ lektor učitelům-hudebníkům umožnil vyzkoušet si nejprve u klavíru a později 
při hře na další hudební nástroje různé techniky hudební improvizace. Jednalo se o tzv. programovou improvizaci, při 
níž si přítomní učitelé vyzkoušeli možnost improvizovat volně, vzletně a beze strachu, tj. „osvobozeně“ od stávajících 
hudebních znalostí a zkušeností. 

V  dalším bloku workshopu improvizace se účastníci zaměřili na polyfonní zvukové vyjádření v  předdefinovaných 
strukturách, na vytváření hudebních skvrn a pokračovali v improvizaci podle jednoduchých pravidel. Poté se přešlo 
k improvizaci na reálná hudební témata (lidové písně, populární melodie, artificiální skladby apod.). Lektor zapojoval 
do improvizace kadence, další stupně různých tónin atd. Všechny workshopy byly zakončeny diskusí, která nejen 
doplnila informace představené lektorem, ale pomohla také lektorovi formulovat texty do didaktických materiálů 
a e-learningových kurzů. (Pavel Černý byl spoluautorem didaktických textů k výuce improvizace.)

Workshop improvizace 29. 1. 2019, ZUŠ Sedlčany
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Soustředění hudební improvizace
Ve dnech 7. a 8. února 2020 se uskutečnilo v prostorách Hudební fakulty AMU v Praze 1 soustředění improvizace, 
kterého se zúčastnilo celkem 47 učitelů. Soustředění vedli lektoři Pavel Černý, Lukáš Kuta a Jaroslav Pelikán. 

Hlavní lektor, varhaník Pavel Černý, zahájil soustředění přednáškou, kde shrnul své zkušenosti z workshopů improvi-
zace, které v rámci projektu pořádal na ZUŠ v letech 2019 a 2020. Lektorský tým doplnil houslista Lukáš Kuta (první 
den), druhý den se přidal flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán a odpoledního bloku se účastnil také spoluautor pod-
nětů k didaktikám – muzikolog Robert Hugo.

Hlavní část soustředění byla věnována diskusím a zkoušení nových didaktických textů, které výše uvedení lektoři při-
pravili pro učitele improvizace (jednalo se o zhruba 30 výukových jednotek). Účastníci díky soustředění získali osobní 
zkušenost a mohli si didaktické materiály „osahat“ v praxi – při individuální a především skupinové improvizaci na 
daná hudební i mimohudební témata. Lektoři získali od účastníků cenné informace k dotvoření didaktických materiálů 
pro výuku improvizace na ZUŠ.

Leitmotivem celého soustředění byl rozvoj kreativity žáků na ZUŠ formou výuky improvizace. Robert Mimra také 
účastníky upozornil na to, že předměty improvizace a skladba jsou nejvhodnějšími hudebními předměty / studijními 
zaměřeními, které přirozeně umožňují práci v inkluzivních skupinách žáků.

Soustředění hudební improvizace 7. a 8. 2. 2020, HAMU Praha
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Didaktické texty k výuce improvizace a skladby na ZUŠ
V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti vznikl komplexní text pro učitele ZUŠ, kteří se 
věnují výuce improvizace. Úvod k didaktickým materiálům zasazuje improvizační dovednosti do širšího kontextu his-
torického, mezioborového a dalších. Druhý díl materiálů se stručně věnuje zastoupení improvizace v RVP pro základní 
umělecké školy, kde se improvizace objevuje v povinných výstupech hudebního a literárně-dramatického oboru. 

Nejrozsáhlejší část didaktických materiálů je věnována výukovým jednotkám pro učitele hry na klávesové, dechové 
a smyčcové nástroje. Takto materiály obsáhnou většinu studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ. Učitelé dalších 
studijních zaměření mohou čerpat v materiálech inspiraci, např. učitelé zpěvu v textech pro dechové nástroje. Výuko-
vé jednotky jsou tvořeny jako modelové lekce pro 45minutovou výuku. Vždy se zaměřují na konkrétní problém/téma. 
V praxi je samozřejmě možné každou lekci rozdělit na více např. desetiminutových minilekcí, což odpovídá realitě 
výuky improvizace na ZUŠ. Výukové jednotky nejsou podrobnou „kuchařkou“ pro výuku improvizace, ale jsou sepsá-
ny tak, aby byly především inspirací a souborem nápadů a tipů pro učitele ZUŠ, kteří si podle těchto textů mohou 
vytvářet vlastní výukové jednotky s využitím dalších metod a přístupů k improvizaci.

Podobně jsou strukturovány texty pro výuku skladby na ZUŠ. Studijní zaměření skladba je ještě širším prostorem 
než výuka improvizace. V realitě ZUŠ se potkávají různé koncepce pro výuku skladby ‒ např. individuální výuka jako 
samostatné studijní zaměření, jako předmět skladba, který navštěvují žáci jiných studijních zaměření, v podobě sku-
pinové výuky skladby, nebo jako semináře skladby pro žáky hudebního oboru.

Z tohoto důvodu je autorský tým tohoto oboru nejrozsáhlejší ‒ tvoří jej celkem 12 zkušených učitelů skladby na ZUŠ. 
Výukové jednotky se zaměřily na výuku skladby od dětí v přípravné hudební výchově až po starší žáky ZUŠ. Texty se 
věnují využití lidové písně v kompozici, práci s říkadly, rozvoji harmonické představivosti žáků, hudební formě a instru-
mentaci, využití technologií ve skladbě ad. Některé výukové jednotky se věnují také improvizaci, a tak defi nují křehkou 
dělicí linii mezi skladbou a improvizací.

E-learningové kurzy pro výuku skladby a improvizace
Didaktické texty pro improvizaci i pro skladbu jsou převedeny do dvou samostatných e-learningových kurzů. Tyto 
e-kurzy jsou vytvořeny v systému Moodle, kde je možné nejen publikovat výše uvedené didaktické texty, ale také 
doplnit různé druhy testů, které je možné používat přímo ve výuce. E-learningové kurzy obsahují další interaktivní 
výukové materiály, diskusní fórum pro učitele skladby a odkazy na další informace k tomuto uměleckému oboru.

Soustředění hudební improvizace 7. a 8. 2. 2020, HAMU Praha



1515

Přílohy
V následujících přílohách jsou uvedeny ukázky hudební tvorby 
účastníků dílen improvizace v Brně (šk. rok 2017/2018) a letního 
soustředění hudební improvizace, které se konalo 30. 6. až 4. 7. 2019 
v Jihlavě. Další notové ukázky ze skladeb žáků jsou uvedeny 
v digitální verzi publikace.

Níže uvedené skladby vznikaly pod vedením 
lektorky Marcely Slané.

Ráchel a Šárka Misařovi: Prapodivný svět
Lenka Dvořáková: Apolenky, Apolenky 
Kristýna Mbakwe: Apolenky, Apolenky 
Sophie Boudjaoui: Zima, zima už je tady 
Ráchel Misařová: „M“
Eliana Piková: Posmíval se konipásek
Alžběta Nikiforová: Motýli
Ester Fuxová: Kadeřník
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Prapodivný svět
Ráchel Misařová
Šárka Misařová
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Apolenky, Apolenky
Lenka Dvořáková
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Apolenky, Apolenky
Kristýna Mbakwe
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Zima, zima už je tady
Sophie Boudjaoui
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„M“
Ráchel Misařová
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Posmíval se konipásek
Eliana Piková

Motýli
Alžběta Nikiforová
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Kadeřník
Ester Fuxová

Text: Josef Kainar
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