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Předpoklady pro hru na nástroj jsou hlavně rytmické cítění, schopnost zopakovat kratší rytmický
i melodický úsek, cit pro tempo a jeho pevné udržení a také samozřejmě rytmická, ale i do jisté míry
harmonicko -melodická představivost pro lepší spolupráci s jinými nástrojovými skupinami. V určitém
ohledu je třeba dbát také na fyzické předpoklady žáka a podle toho potom volit systém a postup
výuky. Právě z tohoto hlediska je nejvhodnější věk okolo sedmi let žáka. Ale samozřejmě není to nijak
limitováno a výuku lze upravit podle předpokladů žáka
Na počátku výuky je důležité zabývat se podrobně a důkladně technikou držení paliček
a jednotlivými typy úderů, pedálovou technikou, sezením za soupravou a rozestavěním soupravy
z ergonomického hlediska. Jsou to základní předpoklady k tomu, ovládat v budoucnu nástroj bez
nebezpečí technické, ale i zdravotního omezení.
Postupy při výuce na počátku práce s žákem by se měly týkat hlavně držení paliček a procvičování
jednotlivých typů úderů a odrazových technik, jak rukou tak nohou. U rukou se doporučuje
nacvičovat údery pouze na malý buben nebo pad. Postupně by se mělo jednat o jednoduché střídavé
údery, dvojité a vícečetné údery jak rukou, tak nohou. Nedílnou součásti začátku hodiny je hlavně tzv.
worm up neboli rozehrávání se.
Všechny typy úderů, ať už na malý buben, marimbu , conga( djembe, bongo, cajón…) by měly být
hrány v co nejpomalejším tempu a střední dynamice. Ažpo té se mohou pomalu zvyšovat podle
možností žáka. Učitel je samozřejmě nápomocen a celý proces koriguje.
Při hře na melodické nástroje se zaměřujeme na to, aby žák uměl na začátku zopakovat samotný
tón, poté ho zahrát na daný nástroj ( dle možností školy zvonkohra xylofón, marimba, vybrafón)
a potom jej analyzovat v notovém zápisu. Dále pokračujeme krátkými a delšími úseky-melodií. U hry
na tympány dbáme hlavně na proces ladění tzn. že výuka probíha tak, aby byl žák schopen naladit
určitý tón, jeho výšku. Poté tvoříme úderovou jistotu hraní do jednoho místa, vysvětlujeme zákony
rukokladů a nakonec se žák učí tlumit jednotlivé tóny.
V začátcích výuky si vystačíme s jednoduchou harmonií. Nejdřív poznávat dur, moll a postavit
základní akord a hrát ho v rozloženém tvaru, v obratech a poté najednou…Dále pokračujeme
funkcemi T,S,D,T a dle možností a schopností žáka toto rozvíjíme.
Samostatnou kapitolu tvoří hra na perkusní nástroje, kdy používáme specifické techniky hry rukama.
Na začátku vždy dohlížíme aby základní typy úderů nebyly hrány silně. Ruce by měly být uvolněné
a neměly by být v křeči. Co možná nejvíce dbáme na čistotu provedení úderů, vyrovnanost síly levé
a pravé ruky.
Mezi nejčastější chyby v počátcích výuky patří právě nedotažená technika držení paliček, hlavně
u mladších žáků. Jedná se o nesprávnou polohu paličky v prstech, špatnou polohu palce
a nedostatečný pohyb zápěstí, který je nahrazován pohyby prstů a prstovou technikou. Základem je
vždy pohyb zápěstí. Dále je to špatná poloha celých rukou při hře vzhledem k ergonomii těla
a v neposlední řadě sezení, které je hlavně důležité pro správný nácvik pedálové techniky s patou
nahoře.
Při hře na melodické nástroje je nejčastější chybou kromě špatného držení paliček, špatný postoj
u nástroje a neseřízená výška nástroje, dále hraní mimo prostředek kamene na tzv. šńůru, kde tón je
tupý, slabý. Špatný rukoklad , tóny jsou hrány jednou rukou vícekrát zasebou a křížení rukou, tam
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kde to nemusí být. Nedoladění tympánu, tlumení spolu s úderem najednou. Nevyrovnanost úderů
pravé a levé ruky , při hře na djembe(conga, cajón), typy úderů nezní čistě tzn., že postavení ruky při
dopadu na hlavu nástroje je tak napůl-ani finger úder ani open úder…Při hře na cajón se hraje basový
úder do prostřed nástroje, v domění že je to jako u velkého bubnu. Cajón tak ale basově nehraje a
může dojít ke zničení hrací desky tzn. trvalé poškození nástroje. A v neposlední řadě samotné
naladění nástroje. Nástroj pak nehraje a zní jako když spadne na zem polonafoukaný kopací míč.

Způsob výuky by měl vycházet z individuální potřeby žáka, přičemž by vždy měly být postaveny na
silných technických základech jednotlivých úderových technik se správným držením paliček a
techniky nohou. Současně by měl být kladen důraz na rozvoj hudebnosti žáka, interpretaci a
improvizaci. Jednotlivé lekce by měly mít právě tato dvě kriteria. Technické ( etudy, hra z notového
materiálu, koordinace ) a hudební (hra s nahrávkou, improvizace a souborová hra). V základech by se
výuka měla zabývat jak klasickou hrou na malý buben, tak i hrou rudimentální s postupným využitím
na celou soupravu. Toto vše je třeba promyšleně prokládat výukou hry na melodické a perkusní bicí
nástroje a vést žáka ke schopnosti hrát v souboru y kapele. Umožnit mu použít dosažených
technických dovedností a vědomostí. Rozvíjet schopnost doprovodit různé hudební žánry-styly a
orientovat se v nich. U vyspělejších hráčů, pak rozvíjet schopnost sólových improvizací, a't už na malý
buben, bicí soupravu , perkusní bicí nástroje a nebo melodické bicí nástroje.
Co se týká přístupu k výuce bicích nástrojů, malý buben-bicí souprava, jsou velice dobře známé
metody, které umožňují v relativně krátkém čase dosáhnout dobrých výsledků. Pro příklad třeba
Moeller technika nebo Gladstone technika a v neposlední řadě Wilson-Spivack technika. Tyto všechny
se týkají právě pouze základních úderů. Takto bychom mohli pokračovat i o pedálové technice, kde
výborně fungují kombinace úderů s patou dole a nahoře a pro dvojité údery tzv. slide technika.
Při hře na melodické bicí nástroje vycházíme z kulturních tradic naší země. Hrajeme lidové písně , pak
písně umělé , ze začátku dvěma paličkami a pak přidáváme třetí a čtvrtou.
Vrcholem našeho snažení by měly být koncertní skladby s doprovodem klavíru nebo souboru či
kapely.
Ve hře na perkusní bicí nástroje blíže nástroje Afriky -djembe, Cuby-conga ,bongó,timbáles,clave,
maracas… Peru/Španělsko-cajón.., Brasil-celá skupina bicích nástrojů-surdo, caixa,shekere,a go-go,
tamborim, pandeiro, repinique, timbál, zabumba….je nejdůležitější se seznámit s danými kulturními
kořeny a tzv. hrou polyrytmů. Jednotlivé rytmy si nejdříve zpíváme a pak se pokoušíme hrát. Po
dosažení herní jistoty můžeme tyto rytmy uplatňovat při hře doprovodných rytmůrock,pop,folk,jazz… Nejlepší výuka probíhá v hodinách souborové hry, kdy si každý hráč zároveň zvyká
nejenom na souhru s jinými hráči , ale právě na zmiňované polyrytmy.
Pro souborovou hru specializovanou na bicí nástroje Latinské Ameriky- a pomoc při hledání nových
cest pro učitele a jejich žáky jsem natočil DVD školu- BUBENICKÝ WORKSHOP 1.-PERKUSE, kde
můžete načerpat základní informace pro hru na samotný nástroj. Hlavně v ní najdete informace pro
souborovou hru. Prakticky uvidíte jak tyto nástroje hrají spolu. A s notovým materiálem máte
možnost hrát i play a-long.
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Nové technologie nám nabízí další možnosti, například elektronické bicí soupravy, elektronické
perkusní moduly a pady, sequencery, různá nahrávací zařízení. Tyto vymoženosti nám pomáhají
nejenom pro cvičení ale můžeme je využít jako doprovod, kdy nemáme možnost hrát s kapelou. V
určitém směru, nahrazují klasické bicí nástroje a jsou velmi dobrým pomocníkem.
Dalším fantastickým pomocníkem všech muzikantů, a nejenom pro učitelé bicích nástrojů a jejich
žáků je výrobek firmy apple tzv. IPAD (tablet). Je to obrovský pomocník, jeho aplikace vytvořené pro
muzikanty jsou ojedinělé. Můžeme zde vytvářet notový zápis, hrát tzv. play a-long, nebo si přímo
vyrobit svoji vlastní hudební smyčku - doprovodnou kapelu. Učit se hrát různé formy a přitom
sledovat kde se momentálně v dané části nacházíme, nebylo nikdy tak snadné. Součásti tohoto
zařízení je nahrávací studio kde se můžeme sámi náhrávat a tím získat zpětnou vazbu. Využití těchto
technologií nám dáva přesah do dalších hudebních oborů.
Mezi nejzákladnější výrazovou techniku na bicích nástrojích patří dynamika, která má vliv i na barvu
zvuku nástroje. V neposlední řadě ladění nástroje - zde samozřejmě mluvíme o blanozvučných bicích
nástrojích. Dále pak typy úderů.
Motivace žáka by měla být v první řadě na učiteli samotném, který by měl výuku vést zábavnou
formou a co nejpřímějším způsobem k využití žáka pro praktickou souborovou hru, aby sám vnímal
výsledky své práce v praxi. Samozřejmostí je informovat žáka o zajímavých osobnostech hudební
scény a upozorňování na zajímavé koncerty či semináře.

Kde najdeme další informace
Používané metodiky hry jsou , jak již bylo uvedeno výše, Gladstone technika, Moeller technika,
Wilson-Spivack technika, Push-pull technika.Co se nohou týká, je to technika hry pata nahoře, pata
dole, kombinace a slide technika. Dále je to metodika výuky koordinace - ta vždy závisí na zvoleném
učebním materiálu a postupu, ale ve většině případů se jedná o podobné postupy. Mezi velice
prospěšné metody výuky koordinace patří také zapojení hlasu. Např. knihy od Gary Chestera.
Co se týká možnosti dalšího vzdělávání pedagogů, není jich u nás, bohužel mnoho. Jako
nejdostupnější je internet. Např HYPERLINK "http://www.youtube.com" www.youtube.com - zde je
však samozřejmě nutné umět filtrovat ty správné informace. Další možností jsou semináře hráčů
světové úrovně, které se za poslední léta vždy konaly minimálně čtyři do roka. Např. díky iniciativě
Konzervatoře Jaroslava Ježka. Konzervatoře v Brně a Ostravě, JAMU a samozřejmě jsou to také
semináře špiček naší hudební scény.

Jakých soutěží se můžeme se žáky zúčastnit
Základní možností předvést své žáky na soutěži a porovnat jejich schopnosti, dovednosti a hlavně
muzikálnost je v České republice soutěž ZUŠ pořádaná za podpory MŠMT. Je pořádaná co tři roky
a od zavedení nových vzdělávacích pravidel RVP/ŠVP je tato soutěž sloučená jako soutěž ve hře na
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bicí nástroje sólo a pak jako souborová hra. Bližší informace najdete na vyhlašovateli soutěže a to na
www.ÚUR ZUŠČR.cz . Další možností prezentace Vaších žáků jsou přehlídky, koncerty a festivaly,
které tvoří samotní pedagogové, a't už na školní , okresní nebo krajské úrovní.
Jaké weby nám pomohou
HYPERLINK "http://www.youtube.com" www.youtube.com
HYPERLINK "http://www.drummerworld.com" www.drummerworld.com
ČASOPISY.:
MUZIKUS-www.muzikus.cz,
DRUMHEADS-www.drum-heads.de
drums and percussion- www.drumsundpercussion.de
MODERNDRUMMER- www.moderndrummer.com
Drummer Magazine - www.drummermagazine.co.uk

Výběr etud a přednesových skladeb je nepřeberný a díky internetu je vše velice dostupné. Už i u nás
vychazejí publikace, které jsou na velice vysoké úrovni a jsou pro výuku vhodné..

Zde je seznam těch nejzásadnějších výukových materiálů, ze kterých lze vycházet:
malý buben - technika hry a etudy
Stone: Stick Control
Stone: Accents and Rebounds
Morello: Master Studies
Morello: Master Studies 2
Knauer: Praktická škola pro malý buben
Vic Firth: Snare Drum Method book 1
Vic Firth: Snare Drum Method book 2
Fink: Percussion Studio
Šprunk: Bicí nástroje
Ratamaswiss: 128 Hybrid Rudiments
Tuzar: Etudy pro malý buben
Vajgl: Etudy pro malý buben
Zegalski: 40 cvičení pro malý buben
Sněgirev: Etudy pro malý buben
Cirone: Portraits In Rhythm
Bellson: Modern Reading Text in 4/4
Cirone: Symphonic Repertoire For Snare Drum
Pratt: 14 Modern Contest Solo´s for Snare Drum
Pratt: Rudimental Solos For Accomplished Drummers
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Skowera: 70 cvičení pro malý buben
Keune: Kleine Trommel
Schinstine: Southern Special
Feldstein, Black: Alfred´s Drum Method Book 1
Feldstein, Black: Alfred´s Drum Method Book 2
Goldenberg: 12 Progressive Solos for Snare Drum
Wilcoxon: Modern Rudimental Swing Solos
Kupinskij: Škola pro malý bubínek
Clark: Kenny´s Practice
Fink: Studie pro malý buben
Podemski: Standard Snare Drum Method
Rothman: Rolls, Rolls, Rolls
bicí souprava - technika hry, etudy a transkripce
Spagnardi: Building Bass Drum Technique
Spagnardi: Accent Control
Chapin: Modern Jazz Drumming
Chester: The New Breed
Chester: The New Breed 2
De Johnette: Koordinace
Chaffee: Sticking Patterns
Chaffee: Linear Time Playing
Chaffee: Time Functioning Patterns
Chaffee: Rhythm And Meter Patterns
Hazilla: Mastering The Art Of Brushes
Reed: Progressive Steps To Syncopation for the Modern Drummer
De Michael, Dawson: A Manual For The Modern Drummer
Morgenstern: Double Bass Drumming
Appice: Realistic Rock
Dahlgren-Fine: 4- way Coordination
Magadini: The Complete Drumset Rudiments
Magadini: Polyrhythms For The Drumset
Lang: Creative Control
Thigpen: The Sound Of Brushes
Rothman Joel: Coordination Patterns
Rothman Joel: Jazz Bible of Coordination
Lang: Creative Coordination and Advanced Foot Technique
Vavrda: Jazz Drums Solo
Škára: Syntéza – Cvičení pro bicí soupravu
Hans: Workin´ Drums 50 Solos for Drumset
Brady: Bag Of Tricks
Burns: Elementary Drum Method
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Burns: Intermediate Drum Method
Buggert: Intermediate Method Drums
Rothman: Teaching Rhythm For All Instruments
Yoder: Elementary Method Drums
Bissonette: Private Lesson
Gadd: Up Close
Faght: The Steve Gadd Book
Cobham: By Design
Chambers: In The Pocket
Chambers: Serious Moves
Weckl: The Next Step
Bellson: The Musical Drummer
Bissonette: Playing, Reading and Soloing with a Band
Bergamini: Drum Techniques Of Led Zeppelin
bicí souprava - patterny, doprovody a play alongs
Riley: Beyond Bop Drumming
Riley: Double Trouble
Riley –The Art Of Bop Drumming
Savage – Scheuerell: Berklee Practice Method
Leach – Collier: Studio City
Vic Firth Artist Series
Malabe- Weiner: Afro-Cuban Rhythms For Drumset
Weckl: Contemporary Drummer + one
Goines, Ameen: Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums
Hart: Jazz Drumming
Karas: Jazz Drumming In Combo and Big Band
Hougton: Studio and Bigband Drumming
Doboe: Funk Sambas
Latham: Advanced Funk Studies
Irmici: Euro Drums
Weckl: Ultimate Play-along for Drums Level one, Volume One
Weckl: Ultimate Play-along for Drums Level one, Volume Two
Grassmann: Vienna Bigband Machine
Nelson: Inside Brazilian Rhythm Section
Garibaldi: Future sounds
Mansfeld: 1001 Drum Grooves
Garibaldi: The Funky Beat
Rabb: Jungle/Drum´n´Bass
Weiner, Da Fonseca: Brazilian Rhythms for Drumset
Van Weerdenburg: Speed Is of No Concern
Carl Fisher: Killer Grooves
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Riley: The Drummer´s Workshop
Caruba: Modern Percussion Grooves
Caruba: Afro-Cuban Drumming
Aebersold: Jazz Rhythm Section Workout
Aebersold: Jazz Drums Style and Analysis
Chapin,Wilberg: For Drummers Only
Chapin: Sit- In
Chapin: Wipe Out
Bourbasquet, Gastaldin: Ultimate Session
Goodwin: Band parts
Phil Maturano: Latin Soloing For Drumset
Erskine: Drum Concepts And Techniques
Roddy: The Evolution Of Blast Beats
Burget: Progressive Double Bass
Martinez: Funk Grooves
Bailey: Drum Solos – The Art of Phrasing
Harison: Rhythmic Illusions
tympány, komorní a souborové skladby
Keune: Pauken
Knauer: Škola pro tympány 1. díl - kopie
Knauer: Tympánová škola 1. díl
Knauer: Tympánová škola 2. díl
Ludwig: Tympani Instructor
Veselý: Tympány
Němec: 50 skladbiček pro klavír a bicí nástroje
Gerschwin: Porgy and Bess (percussion)
Skowera: Cvičení pro tympány
Kupčík Kuba: DVD-Bubenický wokshop 1.-PERKUSE
Lylloff: Duets For two Percussionists
Sněgirev: Písně pro malý buben a další bicí nástroje
Laburda: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje
Chmura: Čtyři jednoduchosti pro čtyři hráče na čtyři bicí nástroje
Chmura: Přírazy, Výrazy, Důrazy a Podrazy
Chmura: Tělo jako nástroj
Chmura: Bizarní concertino
Paliev: 9 etud pro 3 tympány, 5 etud pro 4 tympány
Chmura: Ocelové město
Chmura: Concertino pro bicí soupravu s doprovodem symfonických tympánů a vel. bubnu
Chmura: Industrial zone
Chmura: Dvě skladby pro čtyřčlenný soubor bicích nástrojů
Chmura: Vlak
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Burns, Feldstein: Intermediate Percussion Solos Book One
Chmura: Čtyři cykly skladbiček pro čtyřčlenný soubor bicích nástrojů
perkuse:
Vacík M.: Škola hry na perkuse
Kupčík K: DVD Bubenický workshop 1.-PERKUSE
Moreira a.: Rhythms and colours listen and play, The spirit of percussion
Berroa i.: Mastering the art of Afro-Cuban drumming
Changuito L.: La historia del Songo
Garibaldi D.,Spiro M.,Diaz J.: Talking drums
Urribe E.: The essence of Afro-Cuban percussion and drum set
Rosauro N.: ABCs of Brazilian percussion
Noya N.: Percussion workshop
Ludin H.: bongos/congas, flaying congas
Mattioli P.: African percussion djembe drumming
Rigert S.: Djembeschule, congaschule,westafrikanische djembe rhytmen
Gomez a.: Mambo africano for percussion ensemble
Adolfo A.:Brasilian music workshop
Mauléon R.: Salsa guidebook for piano and ensemble
Tuch D.: Samba und sambistas in brasillien
Acuńa A.: Drums and percussion
Conte L.: The studio percossion
Hidalgo G.: Congo virtuoso, in the tradition
melodické bicí -marimba,vibrafon,xylofon…
Já pisnička -1.,2.,3.,4…
Weber.A.L.: Classics
Aebersold play along- christmas carols classic
Aebersold play along- 12. Duke ellington
Taylor M.: Jazz play along- latin jazz
Eyles R.: Mallet percussion for young beginners
Grover N.: 4. mallet primer
Houllif M.: Contest solos for the young mallet player
Jollif A.: Music for marimba
Schaeffer D.: 49 great classical solos for treble clef instruments
Bethoven L.: Fur elis +C.Ph.E.Bach, solfeggietto
Chenoweth V.: Four central american folk tunesfor marimba solo
Frock G.: Mexican variations for marimba
Keiko A.: Works for solo marimba
Bach J.: Chorale 371 Christ lag in Todesbanden
Bach J.. Fugue in g minor
Bach J.. Prelude and fugue in b flat
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Glennie E.: Three Chorales for Marimba
Rosauro N.: Variacoes sobre um tema do Rio Grande
Bomhof G.: Method for mallets,Mallets for beginners
Cirone A.: The orchestral mallet player
Delécluse J.: Methode complete de vibraphone
Hampton L.: The new Lionel Hampton vibraphone method
Keone E./ Ockert E.:. Schule fur glockenspiel, xylofone, vibrafon, marimba
PaysonA.: Elementary marimba and xylofon method
Peters M::Fundamental method for mallets
Firth V.: Mallet technique
Lipner A.: The vibes real book
Samuels D.:Contemporary vibraphone technique book
Delécluse J.: 20Etudes pour xylophone,
Leroux P.:20 études progressives
Misser C.: Modes in contemporary
Richards E.: Essential sight reading
Schneider A.: Xylo moments
Yaus G.: 40 rhythmical studies
melodické plus play a long
Alberty C.: Jammin for first time improvisors
Froseth J.. Do it! improvise
Heilig S../Heger U.: Lets play classic and folk
Joplin S.: Lets Rag
Mintzer B.:14 Jazz and Funk etudes
Yeager S.: Traveling for vibra and piano
melodické dua..
Bartos K.: Drei kleine stucke fur xylo und vibra
Berlioz G.: 12 Duos pour xylo et vibra
Cirone A.. Marimba duets vol.1 elementary
Conley L.: Christmas for two
Fink S.: Mellet for classic
LaPorta J.. 10 Easy jazz duets
Mozart W.A.: Andante for mallet duet
Poole C.: Jazz for juniors
Schumann R.: Album fur die Jugend
Wiener R.: Children s Duets No. 6-10
melodické kvarteta.(plus perkuse)
Rosauro N.: Mtos brasileiros for perc.quartet
Rosauro N.: Cadencia para Berimbau for perc. quar.
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Rosauro N.. Cenas brasileiras
Schimdt W.: The percussive rondo
Tull F.. Sonatine fur schlagzeugensemble
Williams J.K.: African sketches
Cage J.: Living room music
Cirone A.: Tryptych for prc.quartett
Fink S.: Jeux pour quatre
Kosa G.: Fives for perc. instr..
Paliev D.: Kartini ot Bulgaria
Papadopoulos V.: Between spain and greece fur perc. quart.
melocké sextety (plus perkuse)
Caroso F.: Laura soave
Cohan G.M,/ Houllif M.: Give my regards to broadway
Dillenkofer J.T.: Junior music camp heft 6-8
Fink S.: Menora
Gomez A./Rife M.: Mambo africano for perc. enssemble
Kopetzki E.: Rockin high fur perc. enssem.
Lautz R.: Percussion rocks for perc. ensemb.
Mancini David.: March for perc. sextet
Mols Maarten.: Sickle tickle

