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Anotace 

Diplomová práce s názvem Improvizace jako druh tvořivosti při výuce klavíru na 

základních uměleckých školách pojednává o klavírní improvizaci na elementárním 

stupni. Je zde nastíněn historický vývoj improvizace, různé zvukové možnosti 

nástroje, podněty pro tvořivou práci s dětmi. V příloze jsou přiloženy i ukázky 

hudebních skladbiček v rámci tvořivé činnosti dětí. 

 

Anotation 

Diploma thesis titled Improvisation as a kind of creativity in piano teaching at basic 

art schools deals with piano improvisation on the basic level. It also outlines the 

historical development of improvisation, various sound possibilities of the 

instrument, suggestions for creative work with children. At the end of the thesis here 

is an apendix with examples of musical compositions and the creative activities of 

children. 
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Úvod 

Schopnost improvizovat lze pokládat za něco neobyčejného, za něco, co člověk 

obdrží jako dar. Ale je tomu opravdu tak? Myslím, že jedinci, kteří tuto schopnost 

mají, ovládají improvizaci nejen díky talentu, ale hlavně proto, že se s improvizací 

setkali už v dětství. Každý hudebník je určitým zvláštním způsobem kreativní           

a zaleží na tom, jak tuto vlastnost využije. Pokud je člověk svázán jen notovým 

zápisem a reprodukcí hotových skladeb, odvaha i schopnost tvořit a projevit svou 

vlastní fantazii, se rychle vytrácí. Mnozí z nás pak mají strach a zábrany k vytvoření 

svých vlastních nápadů a melodií. Improvizace pro mě znamená odpoutání se         

od pravidel ve skladbách, člověk může tvořit to, co sám chce, nechává tak průchod 

svým emocím, své fantazii. Volnou improvizaci vnímám jako samovolné plynutí 

toho, co v dané chvíli cítím a co chci vyjádřit. Nemusím si nic předem připravovat.  

Na hudebních školách je improvizace mnohdy neprávem opomíjena a její 

význam je podceňován. Proto bych zde ráda nastínila a přiblížila možnosti vyučování 

klavírní improvizace s dětmi na hudebních školách, a především pak připomněla 

důležitost improvizace samotné.  
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1. POJEM IMPROVIZACE 

Improvizace. Když vyslovíme toto tajuplné, legendami opředené slovo, 

každému se vybaví něco jiného, magického, neprobádaného, ale současně poutavého 

a kdokoli z nás by se rád zmocnil tohoto tajemství.  

Samotný pojem improvizace je široký a v pramenech je formulovaný různě. 

Základem slova je latinské „improvisus“ a znamená „nepředvídaný, netušený, 

nenadálý“.  

V Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby čteme, že „improvizace je hra 

bez přípravy, schopnost bezprostředního hudebního vyjádření, která patří k stěžejním 

znakům jazzu a v jisté míře i moderní popové hudby. Z historického hlediska je 

improvizace stejně stará jako hudba, je podstatou hudebního tvoření vůbec.“
1
  

Podle Františka Gauseho
2
 „improvizací se všeobecně rozumí nepřipravená 

realizace hudebních nápadů, spatra utvořený nový hudební útvar.“
3
 

Günter Philipp se vyjadřuje o něco podrobněji: „…pojem improvizace zahrnuje 

jednak nepřipravené provozování současně vytvářené hudby (tj. nový výtvor, 

vymyšlený spatra, z okamžitého nápadu a okamžitě přednášený), jednak 

obměňování, variování, doplňování a obohacování skladeb již existujících, ať už jsou 

zaznamenány v notách komplexně, nebo pouze zachyceny v náznaku. Podstatná je 

personální unie skladatele a interpreta….“
4
  

Stručné heslo v mnoha encyklopediích převážně říká: „Improvizace je hudba, 

kterou interpret vytváří bez předcházející přípravy. Je jednotou tvorby a interpretace. 

Patří k nejdůležitějším rysům hudební aktivity člověka.“
5
 

Můžeme říci, že mezi jednotlivými názory nenajdeme výraznější rozdíly na 

vymezení tohoto pojmu.  

S improvizací se můžeme setkávat v různých oblastech umění (hudbě, tanci, 

herectví, poezii, malířství). Hudební improvizace tedy v sobě zahrnuje jednak 

nepřipravené předvádění současně vytvářené hudby - tvůrce je zároveň interpretem, 

                                                 
1
 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I.:Encyklopedie jazzu a moderní populární 

hudby. Praha 1983, str. 145 
2
 František GAUSE (1942-1996) – český skladatel (převážně písňová tvorba) 

3
 Citováno podle M. POPOVIČE: Teoretické aspekty klavírní improvizace. Ústí nad Labem 1994,   

str. 20 
4
 Citováno podle M. POPOVIČE: Teoretické aspekty klavírní improvizace. Ústí nad Labem 1994,   

str. 20 
5
 Citováno podle I. DIBÁKA: Nebojme sa improvizácie. Bratislava 1993, str. 4 
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jednak obměňování, doplňování a obohacování už existujících hudebních útvarů     

(v lidové hudbě), případně skladeb, které jsou již v notách cele nebo částečně 

zaznamenané. 

 

 

1.1. Stručný pohled na historický vývoj improvizace 

Improvizace je přístup k hudbě, který se objevuje v různých kulturách a může 

mít nejrůznější podoby. Je to původní hudební projev. Ze začátku byla hudba vždy 

improvizovaná, notace vznikla mnohem později než hudební pokusy. 

Umění improvizovat na jakýkoli hudební nástroj je staré jako hudba sama. 

V evropské hudební tradici měla improvizace významné místo jako vysoko 

oceňovaná disciplína v běžném životě i v tvorbě mnohých mistrů. Svého vrcholu 

dosáhla v období baroka a klasicismu. Schopnost improvizovat byla v té době 

nutným předpokladem hudební praxe, to bylo dáno způsobem zápisu tehdejších 

skladeb generálbasovými značkami. Výkonní hudebníci tehdy hudbu nejen 

interpretovali, ale i skládali a vyučovali. Typické pro dobovou improvizaci bylo 

charakteristické zdobení melodie. V koncertní podobě patřila bezprostřední tvorba 

vlastních originálních kadencí přímo na pódiu k běžným schopnostem sólových 

hráčů.  

Postupné zdokonalování notace a požadavky o co nejdokonalejší interpretaci 

skladeb paradoxně potlačily potřebu improvizačně tvořivého rozvoje hudebníků. 

Historie několikaletého praktického vývoje tedy dovedla vzdělávání k upřednostnění 

reprodukce hotových kompozicí, kde už nebylo pro improvizaci místo. To má za 

následek úpadek schopností v tomto oboru. Výjimku v této oblasti má varhanní hra, 

v které improvizace nebyla přerušena a přetrvala, našla uplatnění jak při 

bohoslužbách, tak i v koncertní podobě. 

Jednou z oblastí, která je v současnosti postavená výhradně na improvizaci, je 

jazz. Tento žánrový druh nonartificiální hudby je u nás výsadou jen určité vybrané 

skupiny. Jazzová improvizace je svým založením velice specifická, klade na hráče 

vysoké interpretační nároky dokonalého technického i výrazového zvládnutí nástroje. 

Samozřejmostí je, že jazz se neobejde bez dobrých hudebních teoretických znalostí. 

Má osobité rytmické cítění, např. synkopy, tečkovaný rytmus, zdůraznění druhé        
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a čtvrté doby. Vývoj jazzové improvizace jde ruku v ruce s vývojem harmonie. To 

můžeme zvláště pozorovat v sólových částech, u kterých je výchozím tématem 

harmonická základna. Hudebníci se učí běžnou praxí, tedy názorným příkladem 

zkušenějších hráčů. Existuje hodně vynikajících „džezmenů“ a jazzová pedagogika 

se v posledních letech velmi rozvíjí – zejména v USA, ale i u nás. 

 

 

1.2. Členění improvizace 

Improvizaci můžeme rozdělit do několika hledisek. Václav Jan Sýkora
6
 dělí 

improvizaci podle: 

1. zvolených prostředků (vokální, instrumentální) 

2. obsazení (sólová, instrumentální) 

3. stupně improvizace (vázaná improvizace, volná fantazie) 

4. na úplnou nebo částečnou (improvizováno je celé dílo nebo jen část určená 

skladatelem) 

5. účelu improvizace (jde o celé samostatné vystoupení nebo jen o spojovací 

interludia).
7
 

Jedno z nejpřesnějších vymezení druhů improvizace přináší František Gause, 

kdy důležitým kritériem při vyučování improvizace je míra volnosti ve využití všech 

hudebních prostředků. V jeho pojetí jde na jedné straně o řízenou improvizaci           

a o volnou improvizaci na straně druhé.  

Řízená improvizace poskytuje možnost výběru hudebních prostředků a jejich 

dalšího tvořivého rozvíjení. Z hlediska obměňování výrazových prostředků rozděluje 

řízenou improvizaci podle jednotlivých složek na tyto typy: 

a) interpretační – týká se volby agogických prostředků a dynamiky 

b) rytmická – zde se v improvizaci využívá možnosti rytmických 

obměn 

c) melodická – v tomto případě jde o tvorbu variací na dané téma,  

tj. rozvíjení, obměňování, doplňování dané melodie 

                                                 
6
 Václav Jan SÝKORA (1918-1974) – profesor pražské konzervatoře, klavírista, cembalista, hudební 

vědec, autor knihy Improvizace včera a dnes. Praha: Panton, 1966 
7
 Citováno podle M. POPOVIČE: Teoretické aspekty klavírní improvizace. Ústí nad Labem 1994,   

str. 20-21 
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d) harmonická – tento druh improvizace se vyznačuje obměňováním 

harmonie 

e) polyfonní – vytváření protihlasů k dané melodii 

f) formální – dochází k obměnám charakteristických doprovodů 

nebo k vlastním skladatelským pokusům na základě znalostí 

forem, žánrů, stylů, patří sem také tvorba předeher, meziher, 

doher, atp.  

Jednotlivé složky se vzájemně prolínají a většinou dochází k využití několika 

typů současně.  

Volná improvizace je podle Františka Gauseho vrcholem improvizačního 

umění. Poskytuje obrovskou míru samostatnosti ve všech hudebních složkách. Opírá 

se o zkušenosti interpreta, přičemž záleží na jeho schopnostech. 

Mikuláš Popovič navíc člení improvizaci na připravenou, či už předcházející 

hrou, anebo v mysli, a úplně nepřipravenou, která je ryzí improvizací v nejčistším 

slova smyslu. 
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2. IMPROVIZACE NA ELEMENTÁRNÍM STUPNI 

„…učitel musí mít odvahu k tomu, aby se blamoval. Nesmí se žákovi jevit jako 

neomylný člověk, který všechno ví a nikdy se nemýlí, ale musí stát před žákem jako 

člověk neúnavný, který stále hledá a snad často nachází. Učitel, který se nikdy 

nerozhoří, protože říká jenom to, co ví, málo podněcuje své žáky. Z učitele musí 

vycházet neustálý pohyb a jeho nepokoj se musí přenášet na žáky. Potom budou žáci 

hledat podobně jako on.“        

         Arnold Schönberg
8
 

 

Improvizaci se v hudebním školství věnuje stále málo pedagogů. Většina 

učitelů prošla školením v improvizaci pouze okrajově, na konzervatoři a na vysoké 

škole byli vedeni především ke koncertní činnosti, případně ke hře v komorním 

uskupení.  

Vyšší úroveň improvizace asi vždy zůstane záležitostí speciálního nadání         

a zaměření. Musí být podmíněna přípravou od útlého dětství, avšak volné hraní či 

činnosti u klavíru jsou přístupné každému klavíristovi.  

Učitel, který nedělal s dětmi volné operace s hudebním materiálem, se asi 

zpočátku bude cítit trochu nejistý a stísněný, bude mít nepříjemný pocit, že žák vycítí 

jeho nejistotu. Ale to se časem poddá, všecko chce jen praxi a cvik. Časem se uvolní, 

naučí se navodit tu správnou atmosféru, která je jiná, než při „vycvičování klavírní 

skladby“. Učitel musí vědět, že nemůže sám učit něco, co neovládá, hravost se nesmí 

zvrhnout v chaos bez jakéhokoli řádu, uvolněná atmosféra je podmíněna učitelovou 

jistotou. Rozvíjet celkovou hudebnost, tvořivou fantazii a smysl pro pořádek se dá do 

určité míry naučit, je však důležité mít k tomu tyto základní předpoklady:  

1. harmonická představivost (dá se vycvičit) 

2. nástrojová zručnost (dá se vycvičit), 

3. pohotovost v myšlení (je to otázka praxe a cviku). 

 

Základy improvizace se dají dát každému. Děti předškolního a raného školního 

věku jsou velice hravé - výuka improvizace hrou je tedy nejvhodnější. Malé děti 

                                                 
8
 Citováno podle G. PHILIPPA: O vyučování improvizaci. Městské kulturní středisko v Ostravě spolu 

s ČHS v Praze, 1989, str. 2 
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nemívají zábrany jako dospělí. Improvizace se pro ně stává příležitostí poznat svět 

hudební fantazie, mohou komunikovat prostřednictvím hudby, rozvíjí bystrost 

pohybu i schopnost rychle se přizpůsobovat. Je dobré toto umění rozvíjet již od 

útlého věku: dítě předškolního věku obvykle nezná noty ani neumí číst, jeho setkání 

s hudbou tedy nezačíná teoreticky, ale prakticky – zpěvem a hrou na nástroj (dítěti 

v tomto věku je to nejbližší). Již od této doby si dítě osvojuje návyky, které pak 

mohou poznamenat celý jeho další vývoj.  

Období hry podle sluchu v klavírním vyučování je velice důležité. Pečlivě 

propracovanou metodu hry podle sluchu nacházíme v Evropské klavírní škole Fritze 

Emontse
9
. Již od počátku je dítě nabádáno k improvizaci, neboť je jeho úkolem 

rytmicky či dynamicky obměňovat určité úseky. Hra na černých klávesách nabízí 

přitažlivou improvizaci, protože děti nemohou sklouznout do disonantního napětí     

a mohou obsáhnout celou šíři klávesnice. Emonts při této hře doporučuje využít 

pedálu k obohacení zvuku, což je pro všechny děti velmi lákavé. 

Důležitá je individualita každého jedince. Citlivý pedagog by měl rozpoznat, 

zda je vlastnost tvůrčích schopností dítěti daná, nebo není a podle toho přizpůsobit 

způsob práce. Měl by od začátku dbát na návaznost a souvislý rozvoj jednotlivých 

hudebních disciplín, kterými bude rozvíjet samostatnost i tvůrčí schopnosti dítěte.  

Při hře je nutné využít dětské fantazie, smysl pro pravdivost vyjadřování, 

zdravé soutěživosti, napodobovací vlastnosti i touhy dosáhnout krásného cíle            

a pochvaly. 

 

 

2.1. Vstup do světa zvuků 

Zpočátku můžeme začít s hrou na zvířátka nebo na věci, které děti znají            

a dokáží napodobit hlasem (například slepičku, kohouta, kravičku; hodiny, auto, 

vláček…). Tyto hry lze provádět též se skupinkou dvou či tří dětí při prvotním 

seznamování s nástrojem – děti se vzájemně doplňují a dojem ze hry je silnější než 

při hře jednoho žáka s učitelem. Samozřejmě je třeba vytvořit skupinku podobně 

starých dětí, to pochopitelně záleží na možnostech a praktikách jednotlivých 

uměleckých škol při rozdělení dětí k výuce hry na jednotlivé nástroje. 

                                                 
9
 EMONTS, F.: Europäische Klavierschule. Mainz: SCOTT, 1992 
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Učitel může dávat hádat, ve které poloze (oktávě) zní lépe bučení kravičky, 

mňoukání kočičky; nebo bouchání kladiva či tikání hodinek. Dítě také vymýšlí 

zvířátko či věc a učitel hádá. Je to pro něj výzva, hledá zvuky, snaží se, vymýšlí, 

rozvíjí tak svou fantazii (a je potěšeno, když učitel jeho zvířátko pozná). Rovněž je 

možné si zahrát na setkání dvou zvířátek. Tu se už postupně přidává děj. Děti si 

společně s učitelem pomáhají, vzájemně se inspirují, též vymýšlejí nové zvukové 

varianty, uplatňují nové nápady. 

Základním smyslem improvizování je podnítit radost a potěšení z tvořivé 

činnosti. Je zapotřebí vycházet z povahy a zájmů žáka či skupinky. Násilné 

usměrňování by mohlo otrávit začátečníkovu radost z improvizování. V počátečním 

stadiu je nejlepším prostředkem „předimprovizování” příkladu, ve kterém užijeme 

postupů odpovídajících možnostem dítěte. 

Máme například kravičku: její bučení je dlouhé a výrazné, takže u klavíru se 

nadechneme, zvedneme celou paži a na bučení ji volně spustíme do kláves (viz     

obr. 1). 

obr. 1 (J. Marcolová, 1989, str. 13) 

 

 

 

 

 

 

U „ztvárnění oslíka“ (viz obr. 2): při „I“ se odrazíme bříšky prstů, zápěstí se 

zvedne; při „Á“ dopadneme celou vahou paže, přičemž prsty budou ve dně kláves, 

jako když se kočka zachytne drápky při šplhání na strom. 

 

obr. 2 (J. Marcolová, 1989, str. 13) 
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2.2. Práce s hudebním materiálem  

Je myšlena jako úvod do improvizace pohádek a lidových písní. Na 

jednoduchých příkladech se žák učí pracovat s melodií, rytmem a harmonií, také 

s dynamikou, barvou a dalšími výrazovými složkami hudební mluvy. 

Práce s jedním žákem:  

Hra s intervaly – skládáme stoupající či klesající sekundy a tercie, které melodicky    

i rytmicky obměňujeme.  

Tvoření melodie – utvoříme si počáteční a konečný bod melodie, kde se může 

vymyšlený motivek pohybovat. Rytmus, metrum, počet taktů určují slova nebo 

tleskání. Melodickou představu žáka může učitel doplnit harmonickým doprovodem 

(T, S, D). 

Práce s dvěma či třemi žáky:  

Zpočátku pracujeme v jednoduchých obměnách, snažíme se o souhru žáků, jejich 

vzájemnou sluchovou kontrolu. Žáci si předávají své nápady – jeden začíná, druhý se 

snaží o dokončení motivku, další doplňuje hru tleskáním, hrou na tělo; učitel 

podporuje motivek harmonickým doprovodem.  

 

 

2.3. Pohádky 

Pohádka jako námět pro hru je u dětí velmi oblíbená a poutavá. Vymýšlejí si 

pohádkové bytosti – krále, prince, princeznu, čaroděje, draka, čerta, Kašpárka, zlou 

macechu a jiné známé postavičky. Začneme zpěvem, mluveným slovem a pohybem 

– děti představují postavy, jako by hrály v divadle. Lze využít i výtvarný projev, aby 

si děti dokázaly své postavičky představit a tím je i přesvědčivě předvést. Poté jim    

u klavíru zahrajeme improvizované úryvky, ve kterých děti poznávají vlastnosti 

postaviček: např. hrajeme těžkopádnou, tajemnou melodii a ptáme se, zda to může 

být Kašpárek, zlá čarodějnice, princezna či čert. Po správné odpovědi můžou děti 

samy předvádět hodné princezny, veselé Kašpárky či zamračené krále.  

Později si děti rozdělí úlohy: každé předvede svou roli a přitom se bude snažit 

o navázání kontaktu se svým partnerem – tzn. princ bude bojovat s nepřítelem, vlk se 

bude bavit s ovečkou, Kašpárek se bude smát králi, Popelka bude tančit s princem 

apod. Když si děti ještě dokážou představit scénu a situace (les v noci, jezírko           
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s rybičkami, tajemný hrad, prosluněnou louku s květinami), zvládnou zahrát i celou 

pohádku.  

Sluchovou vnímavost u malých dětí si můžeme ověřit také tak, že jim rozdáme 

pastelky a děti si po několikerém opakování námi improvizované hudby (strašidelné, 

radostné, smutné…), vyberou barvu pastelky a budou kreslit, co je při poslouchání 

napadne. 

Dalším podnětem pro hudební projevy dětí může být i počasí. Je potřeba větší 

představivosti, aby mohly ztvárnit i zvukový obraz toho co vidí, např. padání 

sněhových vloček, bubnování deště, ševelení větru, atd. Dítě, které bez rozpaků 

předvádělo hluboký les nebo starý hrad se nezalekne ani teď. 

Pro inspiraci ukazujeme dětem různé možnosti hry, které nám klavír poskytuje 

- používáme glissando (jak na klaviatuře, tak i na strunách), pravý, levý pedál           

a posloucháme, jaký zvukový obraz z klavíru vychází (viz obr. 3). 

 

obr. 3 (J. Marcolová, 1989, str. 29) 

 

 

2.4. Lidové písně 

Lidové písně se při improvizaci dají hojně využít. Nejdříve si děti vyťukají 

písně, které znají a umějí zazpívat. Na klavír podle sluchu jedním prstem, pravou       

i levou rukou. Zpočátku začínáme lehkými písničkami v lehkých tóninách, ale brzy 

transponujeme, aby se děti nebály černých kláves. K doprovodu použijeme dudáckou 

kvintu. Písničky mohou hrát nejdříve dvě děti, kdy jedno hraje melodii, druhé 
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doprovod a navzájem se mohou střídat. Jako příklad lze uvést písničky: Kočka leze 

dírou, Prší, prší, Ovčáci, čtveráci, Adámku náš, Šel tudy, měl dudy, To je zlaté 

posvícení, Skákal pes (viz obr. 4) a spoustu dalších.  

 

obr. 4 (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985) 

Písničku „Skákal pes“ mohou hrát i dvě děti, navzájem se poslouchat a 

doplňovat. 

K zvýraznění charakteru písně nám může pomoct druhý hlas. Pokud dítě zpívá, 

učitel doprovází nejen známými akordy – T D S v různých obratech, ale vytváří         

i rovnocenný druhý hlas v klavíru. Dotváří svým doprovodem charakter písně. Tu už 

začínáme pracovat s motivem. Tak jako jsme na začátku používali dudáckou kvintu, 

nyní můžeme celou píseň doprovázet jedním motivkem dvou– až čtyřtónovým, který 

se bude stále tvrdošíjně opakovat. Motiv zpočátku vybíráme sami, později necháme 

děti pracovat samostatně. Najdou si charakteristický motiv pro určitou píseň, a pokud 

jim melodie s doprovodem nedělá problém, lze písničku v nové úpravě opět 

transponovat. Transponováním se rozvíjí schopnost nadhledu nad hudebním 

materiálem a celková pohotovost. 

Rozvíjení improvizačních schopností (k čemuž přispěje i vymýšlení doprovodů 

k písničkám) je něco, co může přinést dětem mnoho radosti. Pokud už děti ovládají 

stupnice, akordy a mají i některé teoretické znalosti, improvizační možnosti se nám 

značně rozšiřují. Používanou publikací je stále S písničkou u klavíru od Z. Průšové   

a Z. Janžurové.
10

 

                                                 
10

 PRŮŠOVÁ, Z., JANŽUROVÁ, Z.: S písničkou u klavíru, 1985 
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V 1. ročníku ZUŠ vycházíme ze známých lidových písní, které žák dokáže 

zazpívat. Jako doprovod používáme z dudácké kvinty nejprve pouze T, později i D. 

Písničky vybíráme durové, v sudém i lichém taktu (viz obr. 5, 6). 

 

obr. 5 (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, str. 23) 

 

 

 

 

 

 

obr. 6 (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, str. 24) 

 

 

 

 

 

 

Cílem je naučit děti poslouchat a představovat si stoupající a klesající melodii 

od různých tónů. Osvojit si nejjednodušší figuraci doprovodu s dudáckou kvintou   

(T a D) se základními harmonickými funkcemi.  

Po zvládnutí těchto dvou harmonických funkcí přejdeme k nácviku 

subdominanty (viz obr. 7) a můžeme využívat tuto kadenci i k tvorbě vlastních 

melodií. 

 

obr. 7 (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, str. 34) 
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Také písně transponujeme do jednoduchých tónin a snažíme se vytvořit druhý 

hlas. Zpočátku to budou nejprve tercie a sexty, ale druhý hlas může postupovat          

i volněji. Při tvoření druhého hlasu se spoléháme na sluch dítěte a využíváme jeho 

hudební fantazii. Učíme tak děti slyšet a používat základní akordické funkce T, D, S. 

Postupně volíme písně tak, aby si žáci stále upevňovali a sluchově „zažívali“ 

doprovod se třemi základními funkcemi, tónikou, dominantou a subdominantou. 

Doprovod harmonických akordů pak zpestříme jejich obraty. Důležitým pravidlem 

je, že od akordu k akordu jiné funkce nesmíme přejít skokem, ale vždy nejbližším 

sousedním obratem. Doprovodné akordy držíme ve střední poloze zhruba od c do e
1
. 

Doprovodné figurace vychází od jednoduchých rytmických hodnot ke 

složitějším rytmizacím – synkopický doprovod, akordický, rozložený triolový atd. 

Cílem je schopnost doprovodit písně základními harmonickými funkcemi s použitím 

obratů základních akordů. 

První novinkou, se kterou by se děti měli seznámit při práci s písněmi ve         

4. ročníku, je postupné obohacování melodického hlasu pravé ruky a odlehčování 

doprovodu levé ruky. Za předpokladu průměrné technické vyspělosti lze hrát bez 

obtíží melodii v terciích a sextách, zatímco levá ruka bude hrát pouze basové tóny 

základních akordů, včetně obratů (viz obr. 8).  

 

obr. 8 – hra v terciích s vypracovaným doprovodem (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, 

str. 49) 

 

 

 

 

 

 

Pomocné pravidlo je – tóny nad základním tónem hrajeme terciích, tóny pod 

základním tónem hrajeme v sextách, k základnímu tónu spodní tercii nehrajeme. 
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Písně, u kterých je možná kombinace tercií a sext, jsou například Bejvávalo, 

Andulko šafářova, Ach, prší, prší rosička aj. 

Postupně by měla následovat i hra písní v mollových tóninách. Doprovázíme 

opět základními harmonickými funkcemi T, D, S; upozorníme však žáka,                

že v mollových písních využíváme mollové akordy pro tóniku a subdominantu, ale 

dominanta je vždy durová. 

Ve vyšších ročnících s dětmi můžeme zkoušet doprovod k takovým písním,     

u kterých melodie přechází do jiné tóniny, přičemž se opět vrací do tóniny původní 

(viz obr. 9). Toto vybočení je v durových písních nejčastější do dominantní tóniny, 

v mollových písních do paralelní tóniny v dur.  

 

obr. 9 (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, str. 60) 

 

 

 

Doposud děti hrály písně, při kterých si vystačily s doprovodem třech 

základních harmonických funkcí. V některých písních si jen s těmito akordy 

nevystačíme, a tak podle individuálních schopností žáka můžeme zkusit přidat 

akordy na druhém, třetím a šestém stupni. Po harmonické stránce se tím doprovod 

značně obohatí (viz obr. 10).  
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obr. 10 – píseň s použitím III. stupně (Z. Průšová, Z. Janžurová, 1985, str. 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto požadavky nelze aplikovat na všechny děti, protože ne všichni žáci jsou 

schopni použít i jiných akordů než jsou akordy základních harmonických funkcí. 

Záleží však na učiteli, aby nejen ty nadanější z nich vedl a ponoukal k bohatšímu 

doprovodu. 

Další možností je samozřejmě hra podle akordových značek, které jsou běžně 

využívané ve zpěvnících s lidovými i populárními písněmi. Mezi moderními 

učebnicemi má významné postavení a oblibu prakticko-metodická příručka – 

Hrajeme na klavír podle akordových značek autora Emila Hradeckého
11

, který se 

snaží ve své práci přiblížit hru podle akordových značek i nejmladším klavíristům. 

Obsah této práce je určený žákům základních uměleckých škol, ale i žákům středních 

a vysokých škol se zaměřením na hudbu.  

Hra podle akordových značek umožňuje i méně vyspělým klavíristům snáze se 

sblížit s hudebním textem. Žáci nejdříve hrají jen „písmenka“ v levé ruce, později se 

učí doplňovat celý akord a nakonec ti nejšikovnější přidávají akord k melodii do 

pravé (viz obr. 11, 12, 13, 14). 

 

obr. 11 (E. Hradecký, 1991, str. 13) 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HRADECKÝ, E. : Hrajeme na klavír podle akordových značek. Praha, 1991 
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obr. 12 (E. Hradecký, 1991, str. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 13 (E. Hradecký, 1991, str. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 14 (E. Hradecký, 1991, str. 22) 
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2.5. Volná improvizace 

„S tónem spájet krásný pohyb těla…i padající hvězdy, šílený let myšlenek, var 

vášní.“  

Leoš Janáček
12

 

 

Volné tvořivé experimenty, které se neváží na žádný systém a žádnou tradiční 

formální představu, nám slouží především na to, aby žáka zbavovaly různých zábran, 

aby nacházel svobodný výraz své osobnosti. Také však k tomu, aby se mohl sžívat se 

současnými hudebními jazyky a tvořivými zásadami. Nemusíme se obávat, že žák 

upadne do trvalého chaotického sebevyjadřování. Malé děti, jak známo, v sobě mají 

skrytou snahu po určitém pořádku. Odvaha a sebedůvěra roste především díky 

úspěšným zážitkům ze hry, kdy dítě není neustále „vedeno za ručičku“ mezi 

dovoleným a zakázaným. Pedagog by měl žáka povzbuzovat, odstraňovat jeho 

zábrany, podněcovat fantazii i chuť ke hře a také ho vést k tomu, aby si neustále 

uvědomovalo, co se mu podařilo. Učitel může ovlivňovat žákovo cítění vlastními 

improvizovanými příklady. Výrazy typu „falešné“ či „zlé“ by neměl používat, raději 

se zeptá na souvislosti, co narušuje vzájemný vztah, co neodpovídá zamýšlenému 

výrazu. 

Začínáme celkem jednoduchým nápadem nebo náhodným hmatem. U malých 

dětí bychom měli využívat přirozený instinkt a nechat je, aby tvořili své počáteční 

fantazie z rytmických hmatů nebo úderů. Sledujeme jejich fyzickou uvolněnost         

a pružnost pohybů. 

Postupně se mohou improvizované útvary stavět do určité formy v tradičním 

smyslu: takt, rytmus, periodizace. Základním stavebným prvkem je přesné               

či variované opakování tónových celků, motivů. Když má dítě sklon k bezcílnému 

fantazírování, budeme se snažit o jednoduchost a stručnost. Důležité je hledat            

a nacházet kontrasty. Zkoušet extrémní kontrasty v náladě či charakteru: něžně, 

tajemně, lyricky – dramaticky, pevně; pomalu – rychle; silně – slabě; s pedálem nebo 

bez apod. 

Žáci mohou zkoušet volnou improvizaci inspirovanou různými obrázky, 

výtvarnými díly či poezií, zhudebňováním slov a říkadel, např.:  

                                                 
12

 Citováno podle L. JAKLOVÉ: Iva Bittová. Praha 2002, str. 11 
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- Zlatá brána otevřena,                             - Paci paci pacičky,      

 zlatým klíčem odemčena,                         táta koupil botičky 

 kdo do ní vejde,                                        a maminka pásek 

 tomu hlava sejde.                                      za myší ocásek. 

 

- Pekař peče housky,                                  - Vaří myška kašičku  

 uštipuje kousky,                                         na zeleném rendlíčku, 

 pekařka mu pomáhá,                                  každému dá kousíček, 

 uštipují oba dva.                                         až je prázdný rendlíček. 

 

 

Děti, které by raději zkoušely volnou improvizaci inspirovanou nejen poezií, 

ale i výtvarnými díly, pomůže využití netradičních možností tvoření tónu na klavíru. 

Pomocí zajímavých experimentů se nám zvuková paleta značně rozšíří. Zvuk je 

možné vytvořit různými způsoby:  

1) Na klávesách 

Hrajeme klastry v nejrůznějších úpravách a podobách, co nejhustší souzvuk 

všech sousedních tónů (černých nebo bílých kláves) dosáhneme pomocí konečků 

prstů na ruce, popřípadě dlaní, hranou dlaně, pěstí či předloktím. Kombinujeme obě 

ruce. Klastr, arpeggio nebo tremolo němě stiskneme a hrajeme do něj melodické 

tóny. 

2) Klávesa a struna 

Jde o střídání úhozu klávesy s následným utlumením struny. Dotýkáme se 

prstem struny v určitém bodě – a pak stlačením klávesy se nám vytvoří krásný 

flažoletový zvuk. Existují další způsoby hraní, např. klávesu němě stisknout a brnkat 

na strunu prstem nebo kouskem kovu či umělou hmotou (pizzicato), či němě 

stisknout akord nebo klastr a současně zahrát glissando na strunách apod. 

3) Na strunách 

Stiskneme pedál a zahrajeme glissando na strunách (prstem, rukou, nějakým 

předmětem, např. paličkou), to samé se dá provést v protipohybu s dvěma paličkami, 

drnkáme na strunu a boucháme do strun rukou (bříškem prstu nebo nehtem), 

paličkou, umělou hmotou. Podélně přejíždíme po basových strunách, nebo necháme 
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na vibrujících strunách poskakovat malou kuličku, pingpongový míček anebo 

použijeme jiné předměty. 

4) Další možnosti  

Můžeme klepat na plášť křídla, na rezonanční desku, vytvářet zvuky pedálem 

nebo víkem klavíru. Je možno i vsunout mezi struny mince, kousky kovu, jiné 

předměty (tzv. preparování klavíru) – hrát přímo na strunách nebo na klávesách        

a zachytit pedálem tóny, které jsme zahráli.  

Učitel by se měl snažit, aby dítě bylo plně zaujato zvukem a obsahem a tvořilo 

volnými a přirozenými pohyby. Inspiraci pro tento styl najdeme ve skladbách 

soudobých autorů. 

Je důležité a zároveň obohacující propojení hudby s jinými druhy umění. 

Takováto práce se stává pro žáka mnohem více atraktivní, jelikož spočívá 

v propojení jednotlivých složek různé činnosti. Hudba propojená slovem, obrazem   

či pohybem. 

Stává se, že když řekneme dítěti: „hraj, co chceš“, žák vůbec neví, co by měl 

hrát, co po něm učitel vlastně požaduje. Chceme-li dát žákovi volnost, musíme jeho 

svobodu nejprve vymezit, aby poznal hranice prostoru, v němž se má pohybovat na 

základě těch hudebních zkušeností a nástrojových dovedností, které si již osvojil. 

Volnost, kterou umožňují nepřeberné možnosti zvuků, by se měla při jednotlivých 

tvořivých pokusech vědomě i záměrně omezovat – omezení tónové zásoby, 

stanovení určitých zákazů nebo příkazů (např. návrat k výchozímu bodu, omezení na 

jednotlivé intervaly atd.). Nezapomínejme, že největšího účinku lze dosáhnout           

i velmi skromnými prostředky. Žák si musí uvědomit, že při volném improvizování  

v podstatě žádné chyby nejsou, když je duchapřítomně zpracujeme – kupříkladu 

když je neutralizujeme opakováním nebo dalším rozvedením. 

Pro zdatnější klavíristy je též vhodná improvizace při hře akordů. Dítě 

kombinuje harmonicky znějící jednoduchou kadenci v levé ruce se současným 

melodickým rozkládáním stejných akordů v ruce pravé a naopak. Improvizací         

na harmonické kadence vytváří žák melodie, které vycházejí z akordických tónů 

doprovodu, za postupného rozšiřování melodickými tóny. Poznané harmonické 

funkce se poté snadněji uplatňují při doprovodech k písničkám, kde se různou 

stylizací snažíme zdůraznit jejich charakter. 
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Myslím, že pro všechny věkové kategorie je improvizace příjemné zpestření  

a oživení vyučovacích hodin. Je dobré ji dát na začátek hodiny, dítě se tak uvolní. 

Všechno je to hra; proto je přirozené vycházet z dětské hravosti, chuti něco podnikat, 

něco si vymýšlet. Protože nejtrvalejší vědomosti máme z hlubokých zážitků. 

Dítě si musí před začátkem naladit sluch a puls. Člověk si v duchu zpívá – 

tím vede ruku – vnitřní zpěv je muzikální. Člověk se vnitřně převtělí na to, co chce 

sdělit. Dítě to umí nejlépe, hraje si. 

Pro zasvěcení do tajemství volné improvizace lze zkoušet hudebně vyjádřit 

širokou paletu nálad a charakterových vlastností, např. čtyři základní: melancholik, 

sangvinik, flegmatik, cholerik. Také je možné hudebně vyjadřovat barvy, roční doby, 

ale i dojmy z uměleckého díla. Takovou to improvizaci je možné založit nejen        

na kontrastech dynamických a agogických, ale je možné přidat i tematický                

a motivický materiál, který budeme určitým způsobem zpracovávat. Pokud má 

improvizace gradaci a spád, potom už je jen malý krůček k samostatné kompoziční 

činnosti. 

Při tvoření se jedná o rozeznění celého prostoru, můžeme vnímat prostor 

pomocí zvuků zaznívajících v různých vzdálenostech a směrech. Vzniká tak „divadlo 

zvuků“ působících na posluchačskou fantazii. Při volné improvizaci se věci nedějí  

na pokyn, ale jako v přírodě – prostě přijde jejich čas. Hudba klíčí. 
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3. IMPROVIZACE JAKO TVOŘIVÁ HRA 

„Pedagog bude velmi úspěšný, použije-li v hodinách hravé formy. Musí se 

nacházet v tvůrčím duševním rozpoložení, protože každá hodina je malé představení, 

minidivadlo. Vždy musí být po ruce velká zásoba her, ty dodají hodině dynamičnost. 

Každý učební materiál podaný hravou formou se snadněji zapamatuje, zaujme, 

navodí hravou náladu, přání něco udělat, zapamatovat si to, opakovat – tj. naučit 

se.“       

   T. B. Judovina-Galperina
13

 

 

Existují dva základní způsoby improvizace. První je zaměřený na rozvoj 

interpretačních vlastností – práce na barevnosti, dynamice, výstavbě celku, cítění 

„pohybu“ ve skladbě. Taková improvizace by se mohla nazvat moderní, není 

založena na klasickém harmonickém cítění, ale na vytváření nových zvuků a barev. 

Je nezávislá na metrorytmickém cítění, ale důležitý je obsah, pohyb ve skladbě, 

dynamika. Patří tu hra pomocí klastrů na černých i bílých klávesách (zvoníme 

kostelními zvony či zvonečky u vánočního stromku), hra v pentatonice, chromatice 

(plazíme se po stromě jako veverka, tzn. chromatický postup směrem nahoru a dolů) 

a podobně. Děti se učí orientaci po celé klaviatuře, hrajeme vsedě i ve stoje. Do hry 

zapojujeme obě ruce, které se střídají nebo hrají zároveň. Také zapojíme pedál          

a snažíme se žáka přivést do atmosféry chtění a představ toho, co chce povědět,        

a naučit ho tak, co je důležité pro vyjádření obsahu. K tomu nám pomůže společné 

vymýšlení konkrétních příběhů, pohádek podle obrázků, které si mohou samy 

namalovat i doma. 

Druhý způsob je víc založený na praktických znalostech z hudební teorie 

(intervaly, akordy, stupnice a harmonické funkce). Patří tu též práce s melodií, 

rytmem, doprovody písní, vytváření či obměny starých tanců jako menuet, 

sarabanda, variace a podobně. Oba dva způsoby používáme od úplných začátků 

souběžně vedle sebe a postupně je rozvádíme a komplikujeme hravou formou. 

Důležitý je tvořivý přístup učitele, který využívá všechny možnosti 

komunikace a sjednocení s jinými druhy umění. Při hře se ukáže schopnost                

a individualita jedince. Hravá atmosféra dá příležitost projevit se.  

                                                 
13

 JUDOVINA-GALPERINA, T. B. : U klavíru bez slz aneb Jsem pedagog dětí. Brno, 2000, str. 11 
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Podmínkou úspěšné práce je, abychom improvizační prvky zavedli                 

do vyučování od samého počátku. Kdybychom totiž postavili tento úkol před dítě    

až později, bez předběžné průpravy, dostavily by se různé zábrany, ba i strach 

z klávesnice při hře bez not. 

Hudbu vnímáme především intuicí, řídíme se vkusem, hledáním skrytého řádu 

a formy. A právě malé děti jsou neobyčejně otevřené a citlivé k vnímání i těch 

nejjemnějších odstínů v hudbě. Tato spontánnost je základem pro schopnost tvořit. 

Každé dítě je tak nesmírně talentované a vyjímečné; má představy, dokáže 

jinak komunikovat – zpívá si, hraje si, nevnímá, že je samo; je naladěno na jinou 

frekvenci. Vnitřní svět dětí je úžasný. Každý člověk má takové schopnosti, ale málo 

komu je dopřáno, aby je rozvíjel a v dospělosti mnohdy své pocity a představy 

zatlačuje. 

 

 

3.1. Imitační hry 

„Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, 

nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.“  

Sigmund Freud
14

 

 

Schopnost hudebně improvizovat se spojuje s žákovou kreativitou,                  

tj. schopnost tvořivě reagovat na estetický podnět. Jde např. o dotváření melodie      

či hudební myšlenky, vytvoření druhého hlasu, jednoduchého doprovodu apod. 

Imitací se rozumí schopnost napodobení tónového postupu. Malý interpret si může 

vyzkoušet přísnou imitaci krátkých motivků (viz obr. 15). 

obr. 15 (G. Philipp, 1989, str. 15) 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Citováno podle M. MARULY: Imitační hudební hry. Ostrava 1994, str. 9 
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S mladšími dětmi imitujeme pohádky, do nichž vstupují zvukomalbou, 

pohybovými kreacemi, ale také vlastními návrhy na pokračování zvoleného příběhu. 

Publikace s názvem Imitační hudební hry od Miroslava Malury
15

 toto téma 

zpracovává velmi zajímavým způsobem. 

Zábavnou formou improvizace je také hra na otázky a odpovědi. Děti imitují 

rytmus své odpovědi, která by se měla shodovat s taktem a tempem zadané otázky. 

Např. „Co to je? - Kočička. Co dělá? - Utíká. Za kým pak? - Za myší.“ apod. Úkolem 

učitele je vždy si téma, o kterém se bude muzicírovat, připravit a nachystat obrázek, 

který dítěti navodí představu dané situace. 

Můžeme provádět i tzv. hru na ozvěnu formou dialogu učitel – žák. Dítě 

doslovně reprodukuje rytmický úsek, který mu učitel předehrál či předklapal, avšak 

v jiném dynamickém stupni. Jde o pohotovost a zvukovou představu.  

Kreativita se především čeká od učitele, aby dokázal žáka zaujmout                  

a nepovažoval své vlastní řešení předem za cílové. Musí navázat s žákem takový 

partnerský a tvořivý vztah, který poté může vyústit v překvapivá, neočekávaná          

i netradiční řešení. 

 

 

3.2. Hudební představy 

„Člověk začne být tvůrčí, když se umí sám otevřít a něco si sám pro sebe 

vymýšlí na pódiu, pak má nápady a může začít skládat vlastní hudbu.“   

Iva Bittová
16

 

 

Iva Bittová v rozhovoru pro Reflex z roku 1994 o improvizaci říká: „Dříve 

jsem hrála především skladby s pevnou strukturou. Způsob, jak pracuju teď, bych 

přirovnala k dýchání. První krok je vdechnutí – tedy cvičení. Pak improvizujete – to 

je druhý krok, obdoba toho, když tělo zadrží vzduch v plicích. Třetí krok je výdech – 

z improvizace se pomalu vyvine motiv, nová skladba nebo písnička.“  

Iva Bittová
17

 

 

                                                 
15

 MARULA, M.: Imitační hudební hry. Ostrava 1994 
16

 Citováno podle L. JAKLOVÉ: Iva Bittová. Praha 2002, str. 179 
17

 Citováno podle L. JAKLOVÉ: Iva Bittová. Praha 2002, str. 179-180 
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S žákem se pokusme i o improvizaci, která není spoutána rytmem ani 

pravidelnou metrickou pulzací. Směřujeme žáka třeba představou kosmonauta ve 

vesmíru, kde neexistuje zemská přitažlivost, a v tomto prostoru se úplně volně 

pohybuje. Inspirací zde může také být „moderní“ výtvarná předloha nebo vyjádření 

více či méně určitých pocitů. Snažíme se využít práce se strunami a hmotou celého 

klavíru. 

Důležitá je zde vnitřní představa (vyrábí zvukovou energii) a koncentrace, kdy 

mozek udržuje jednu hladinu frekvence – vždy od zvuku k pohybu (poté je mozek 

vyvážený). 

Projevem hudby 20. století jsou také grafické partitury. „Notový zápis“ není 

vpisován do tradiční notové osnovy, ale je volně kreslen na papír a nakonec 

interpretován hráči na jednotlivé nástroje. Každý skladatel ve svých grafických 

partiturách používá určitá značení a pravidla, která jsou buď předem dána 

dohodnutými významy, anebo má své vlastní značení, které je vysvětleno na konci 

skladby. 

 

Ukázka grafické partitury od Roberta Morana
18

 

 

 

 

Každý hudebník má svou vlastní hudební představu. Hudbou, kterou sami 

tvoříme a vytváříme, můžeme vyjadřovat své pocity radosti, touhy, vášně, bolesti, 

trápení, ale i své naděje a sny. Není důležité, jak moc se naše hudba posluchačům 

líbí, ale zda jsme si ji užili a vložili do ní své myšlenky. 

 

                                                 
18

Robert MORAN (nar. 1937) – americký skladatel oper a baletů, orchestrálních, vokálních, 

komorních a tanečních děl 
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„To, co je zapsáno v notách, je jako vnější slupka, něco jako šaty člověka,     

ale duše se skrývá uvnitř.“         

Iva Bittová
19

 

                                                 
19

 Citováno podle L. JAKLOVÉ: Iva Bittová. Praha 2002, str. 179 
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4. ZÁVĚR 

Na závěr bych se ráda zmínila o celkovém smyslu improvizace, jaký má přínos 

pro hudebníky a klavíristy a co dala mě samotné.  

Improvizace je navzájem propojená s hudební teorií a interpretací. Především 

podporuje tvořivou fantazii a hudební myšlení, zvukovou představu, řemeslné 

dovednosti, schopnost soustředit se, pohotovost a duchapřítomnost, cit pro formu      

a styl, a zvláště hudební paměť (člověk má ujasněno, v jaké tónině se pohybuje,        

a získává tak přehled o celkovém tonálním plánu skladby, což značně snižuje riziko 

pamětních výpadků). Také se všestranně rozvíjí sluch, právě díky propojení sluchové 

a hmatové představy. 

Klavírní improvizaci chápu jako hru, neboť všechno, co souvisí s hudbou,      

by se mělo spojit s něčím osvěžujícím, radostným a hravým. Jsme tvořivé bytosti a je 

úžasné, když je člověk schopen vytvářet své vlastní skladby. Bohužel jsem se na 

hudební škole s improvizací moc nesetkala, a tudíž myslím, že je opravdu důležité 

takovouto tvořivou činností do hodin přispět. Proto ve své práci tolikrát zmiňuji 

důležitost správného vedení žáka v hodinách.  

Každý dobrý pedagog by měl předávat svou lásku k hudbě dál. Žáci by ji měli 

pocítit, přijmout ji a sami se snažit rozvíjet své schopnosti při hře na nástroj a nebát 

se improvizovat. Já sama vnímám schopnost improvizovat jako velké obohacení své 

duševní pohody. Žádná „tajná přísada“ na improvizaci není – všechno je v člověku. 

Myšlenky jsou informace pro tělo a námi proudí energie, kterou můžeme vyjádřit. 

Mnohem prospěšnější je, když si dítě samo dokáže na nástroj něco vymyslet, 

než aby bylo závislé jen na hře z not. Velkou odměnou pro učitele je, když vidí,      

že dítě je v jeho hodinách šťastné a upřímně zaujaté daným úkolem, objevováním 

něčeho nového, krásného, za hranicemi běžného vnímání. 
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Příloha č. 1 

 

SEZNAM AKORDOVÝCH ZNAČEK 
 

Kvintakordy  
 

Značka Složení (tóny) Druh kvintakordu 

 c-e-g durový kvintakord 

 c-e
b
-g mollový kvintakord 

 c-e-gis zvětšený kvintakord 

 c-e
b
-g

b
 zmenšený kvintakord 

 

 
Septakordy  

 

Značka Složení (tóny) Druh kvintakordu  

 c-e-g-b dominantní septakord 

 c-e-g-h velký septakord 

 c-e
b
-g-b malý mollový septakord 

 c-e
b
-g-h velký mollový septakord 

 c-e-gis-h zvětšený septakord 

 c-e
b
-g

b
-b malý zmenšený septakord 

 c-e
b
-g

b
-h

bb
(=a) zmenšený septakord 

 

 
Nonové akordy  

 

Značka Složení (tóny) Poznámky 

 c-e-g-b-d – 

 
c-e-g-h-d – 

 c-e
b
-g-b-d – 

 
c-e

b
-g-h-d – 

 c-e-g-d přidaná nona (bez septimy) 

 c-e
b
-g-d přidaná nona (bez septimy) 

 c-e-g-b-dis alterovaná (zvětšená) nona 



 c-e
b
-g-b-d

b
 malá nona v mollovém akordu 

 c-e
b
-g

b
-b-d

b
 malá nona ve zmenšeném akordu 

 

 
Akordy s přidanou sextou  

 

Značka Složení (tóny) 

 c-e-g-a 

 
c-e-g-a-b 

 c-e
b
-g-a 

 
c-e

b
-g-a-b 

 
 
Akordy s průtažnou kvartou a sekundou  

 

Značka Složení (tóny) 

 c-f-g 

 c-f-g-b 

 c-d-g 

 
 
Obraty kvintakordů  

 

 

Značka Složení (tóny) Poznámky 

 

e-g-c první obrat durového kvintakordu - sextakord 

 

g-c-e druhý obrat durového kvintakordu - kvartsextakord 

 

E
b
-g-c první obrat mollového kvintakordu - sextakord 

 

g-c-e
b
 druhý obrat mollového kvintakordu - kvartsextakord 



Příloha č. 2 (ukázka skladby Aleny Jelínkové, 13 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 (zdroj: ukázka skladby Aleny Jelínkové, 16 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 (ukázka skladby Aleny Jelínkové, 16 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 (ukázka skladby Aleny Jelínkové, 16 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5 

(zdroj:http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/cd_ped_projekt/

DATA/006_Graficke_partitury.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.6 

(zdroj:http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/cd_ped_projekt/

DATA/006_Graficke_partitury.html) 



Příloha č. 5 

Anestis Logothetis: Odyssea 

(http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/cd_ped_projekt/DATA/006_

Graficke_partitury.html) 
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