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Předpoklady pro hru na elektrickou kytaru
Věk žáka: minimální věk žáka by měl být 10 let. U zájemců mladších je jednou z možných variant
nabídnout žákovi 1-3 roky studia klasické kytary (dle potřeby), která bude (v rámci osnov) spojená s
větším důrazem na hru akordů, doprovodů, pentatonické stupnice atp. Je také možné přijmout v 10
letech žáka na elektrickou kytaru s tím, že první 2 roky bude hrát na kytaru španělskou (akordy,
stupnice, technická cvičení, etudy, přednesy, lidové a umělé písně atp.) a postupně bude přecházet
na hru s trsátkem, a tím směřovat k elektrické kytaře.
Žák, který chce studovat elektrickou kytaru, by měl splňovat několik kritérií:


především zájem o nástroj (kytaru) a s tím spojené hudební styly, které musí při výuce
akceptovat



smysl pro rytmus, cítění základních taktů 4/4, 3/4 atp.; schopnost zopakovat krátké rytmické
útvary



hudební sluch/cítění – rozpoznání durových, molových akordů



mentální předpoklady pro studium hudby



fyziologické předpoklady.

Co je důležité na počátku výuky


Hned od začátku je nutné vzbudit v žákovi potřebu a nutnost “častého” cvičení na nástroj, s
čímž souvisí i postupné vybudování základů správného cvičení na kytaru.



Na začátku výuky je nutné seznámit žáka s historií kytary, a to nejen elektrické, ale i klasické,
a tím mu postupně představovat hudební styly a rozdíly v použití kytary v jednotlivých
odvětvích.



Správné držení nástroje, postavení pravé a levé ruky.



Správný úhoz trsátkem - je základem ke kvalitnímu tónu a dobrému zvuku kytary.



Na začátku výuky volte raději krátká cvičení (etudy, přednesy), která jsou technicky dobře
zvladatelné. Některé akordy lze i zjednodušovat (nedržet celé akordy, nehrát přes všech 6
strun)



dbejte na rytmus a správné počítání.



Hrajte se žákem primitivní dueta popř. žáka v přednesech (písních) doprovázíme, čímž mimo
jiné kontrolujeme rytmus a udržení tempa.



Nepodceňujte uvolňování rukou.



Ne vždy je nutné dotáhnout cvičení (skladbu) do dokonalosti, pokud cítete, že žák není
schopen se zlepšit, odložte skladbu a po 2-3 měsících se k ni vracejte a zdokonalujte.
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Každý kytarista by měl mít svůj repertoár skladeb (2-3 skladby), které by měl umět zpaměti
a kdykoliv interpretovat.



Žák musí cvičit na elektrickou kytaru v sedě i ve stoje (s použitím popruhu)



Velký důraz musí být vždy kladen na držení trsátka a s tím spojený úhoz; vždy začínejte pouze
úhozem dolů! Klidně i celý první ročník hrajte pouze úhozem dolů, až pokud vidíte jistotu
v žákově hře postupně zařazujte hru střídavým úhozem (úhoz trsátkem nahoru nevidím jako
nutné cvičit zvlášť).










Nezapínejte hned zkreslený kanál (zvuk)! Hrajte klidně i první 2-3 roky na čistý zvuk a
postupně přidávejte zkreslení.
Elektrická kytara je především o schopnosti zvládnout tlumení strun! Čím více gainu použiji,
tím lépe musím umět tlumit struny.
Snažte se respektovat osobnost žáka, respektovat jeho momentální hudební nadšení pro
určitý styl a pokuste se nenásilně žákovi představovat jiné hudební styly a rozšiřovat jeho
hudební obzor.
Místo klasického metronomu používejte automatického bubeníka! Ju nutné zvyknout si na
to, že bubeník “odklepne” 4 doby a kapela hraje. Žák by si měl více zvykat na zvuk bicích, než
na zvuk metronomu.
Hrajte s žákem i ve vyšších polohách! Oproti klasické kytaře u elektrické hrajeme opravdu
velice často ve vysokých polohách, proto je nutné si na to co nejdříve zvykat. Například
základní pentatoniky, které žák cvičí ve III., V. poloze, lze hned transponovat o oktávu výše.
Zaznamenávejte občas žákovy výkony, archivujte nahrávky (popř. je dobré, aby si i sám žák
dělal informační nahrávky). Opravdu tím pak poznáte, jestli žák pokročil. Navíc zpětná vazba
poslechu ihned po výkonu kolikrát odkryje a rozjasní chyby, které pozná i sám žák.
Seznamte žáka na možná rizika spojená s živým vystupováním – přeprava nástroje, přípravy
před hraním, nastavení aparátu na pódiu (ne vždy hrajeme na svůj vlastní), komunikace se
zvukařem, osvětlení na pódiu a spousta dalších úskalí, která ho mohou potkat.
Pokud bude žák alespoň částečně schopen, hrajte v hodinách dueta (i na jiný nástroj baskytara, piano, syntezátor...). Později tvořte malé soubory, komorní hru třeba pouze
doprovázení zpěvu. Čím více bude žák od počátku nucen přizpůsobit se ostatním nástrojům,
tím lépe pro něj. Později uplatní tyto zkušenosti v kapele.

Jaké chyby nejčastěji děláme
Mnoho začátečnických chyb je obdobných jako při výuce klasické kytary (prsty 1.-4. nestavíme do
špičky, 4. prst “schováváme” pod hmatník, opíráme dlaň pravé ruky o horní desku kytary atp.). Dále
uvádím chyby ve vztahu k elektrické kytaře.


Nedostatečně se věnujeme úhozu trsátka, kvalitní úhoz vůči struně je základem dobrého
zvuku (pokud mám pevný, jistý, kvalitní úhoz, mám zásadní vliv na zvuk, který slyším ze
zesilovače, pokud mám špatný úhoz většinou velice často tyto zesilovače měním a hledám
zvuk, který mi chybí již v základu hry, a tím je úhoz trsátkem).



Prsty pravé ruky (prostředník, prsteník a malík) (palec a ukazovák drží trsátko) nesmí být při
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hře “schované v dlani” - tím bychom později znemožnili tlumení strun (dlaní), techniku
chicken picking (kombinace trsátka a ostatních prstů pravé ruky) atd.


Zejména při rozkladech akordů - vybrnkávání strun - májí žáci tendenci “vyzobávat”
jednotlivé struny, tím pádem dochází k nepřesnostem a pozdější neschopnosti hrát s jistotou
a ve vyšším tempu.



Uvědomme si, že pokud provádíme nácvik úhozu dolů, musíme provést i zpětný pohyb - úhoz
nahoru. Pokud tedy zvládá žák provedení úhozu dolů, může přistoupit k nácviku střídavého
úhozu tak, že pouze zapojí trsátko i při pohybu nahoru. Jinýmy slovy úhoz nahoru nemění
postavení ruky vůči strunám.



Prsty 1.-4. necháváme stále nad hmatníkem připravené k akci, i když momentálně nehrají,
dbáme na to, aby pozice přípravy prstů byla co nejblíže hmatníku.



Na rozdíl od klasické kytary, používáme daleko více hru akordů a s tím spojené doprovody k
písničkám. Zde se ve většině případů setkáváme s neschopností žáka pojmenovat akord,
vyjmenovat tóny akordu, správně označit popř. zapsat do diagramu.



Při nácviku vytahování strun začínejte ve vyšších polohách na melodických strunách (e,h,g).
Tyto struny jsou při vytahování vhodnější než basové a také např. v VIII., XII. poloze není tak
velké pnutí strun. Začínejte vytahováním o půl tónu třetím pstem s tím, že první a druhý prst
při vytažení pomáhají.



Elektrická kytara má užší krk, čímž ještě více než klasická kytara svádí při hře barré tisknout i
další bassové struny, které nesouvisí s hmatem, a také zbytečně prodlužovat barré přes
hmatník.



Nechte žáka, aby si každou hodinu zapojil kytaru, nastavil zvuk na zesilovači a naladil kytaru.
Nejdříve zapojíme jackovou šnůru do kytary, pak do zesilovače, nakonec zapneme zesilovač.



Nezapomínejte na uvolňování a odpočinek ruky při hodinách. Některé techniky, např.
vytahování strun, hra barré atp. jsou více náročné.

Jaké způsoby výuky můžeme zvolit
Pokud budeme mluvit o pestrosti cvičení, musíme zmínit i celkové pojetí hodiny:
- Jedna věc je cvičit stupnice nejrůznějšími způsoby, na rytmické varianty, hrát je s použitím techniky
tlumení (P.M.), ale druhá věc je umět stupnici použít například v improvizaci! Vše co žák hraje, by měl
být schopen aplikovat v praxi.
- Věnujte každou hodinu její větší část řešení zásadních problémů. Nedopusťte, aby se z hodin stalo
pouze přehrávání stupnice, kadence, etudy, přednesové skladby atp.
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Každá hodiny by měla mít nějaký podtitul – např. hodina se zaměřením na:
- improvizaci
- hru akordů a doprovodů
- frázování v hudbě
- řešení technických problémů
- hudební teorie
- nastavení a použití efektů v hudbě
- rozdílnost hudebních stylů a zařazení mého nástroje
- stahování a zapisování akordů dané písničky, sluchová analýza
- aranžování hudby atp.
Tato a další témata hodin jsou velice nutná proto, aby se žák rozvíjel komplexně, a ne pouze jedním
směrem.

Tradiční i nové přístupy, nástrojové školy


Elektrická kytara ve svém přístupu k výuce vychází z kytary klasické - nutnost správného a
častého cvičení, nutnost hry stupnic, technických cvičení, etud a skladeb je stejná i u kytary
elektrické.



Osobně se mi v praxi osvědčilo hrát více kratších a stylově odlišných cvičení, etud, skladeb,
písní, než se snažit během školního roku zahrát jednu skladbu dokonale. Vždy dbám na
pestrost výuky.



V roce 2013 tomu bude 15 let, co učím elektrickou kytaru. Během své pedagogické činnosti
jsem byl pro nedostatek odborné literatury donucen psát svým žákům vlastní cvičení, později
i etudy a přednesové skladby. Později jsem těchto notových poznámek měl jiz několik stovek
a byl jsem požádám o jejich veřejné vydání. Daná cvičení jsem navíc doplnil textem, radami
a video školou tak, aby se i úplný začátečník mohl sám z tohoto materiálu naučit hrát. Vznikly
školy Elektrická kytara I. a II. (autor Aleš Petržela). Jsou koncipovány pro samouky i pro výuku
na ZUŠ, popř. Konzervatořích a dalších školách hudebního charakteru.
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Výhodou těchto škol je především:
- velká spousta základních cvičení pro výuku začátečníků
- přehled stupnic z využitím v praxi
- textový průvodce , popis technik atp.
- velká spousta etud rozdílného technického zaměření
- jednoduché i složitější přednesové skladby rozdílných žánrů
- nácvik improvizace
- hudební teorie
- přehled akordů
- mp3 poslech všech skladeb a cvičení
- video škola (DVD součástí I. dílu školy, kde jsou mimo jiné konkrétně popsané jednotlivé techniky
specifické pro elektrickou kytaru, nácvik základů improvizace a další praktická videa). Tato škola
vznikla přímo pro potřeby výuky na ZUŠ, slouží ale i pro žákovu vlastní a kvalitní přípravu doma.
Všechna cvičení, etudy a skladby byla před vydáním prověřena přímo v hodinách elektrické kytary
a upravena tak, aby byla výuka s jejich využitím efektivní.

Výběr etud a přednesových skladeb


Stupnice a krátká technická cvičení by měly vždy předcházet etudám a přednesovým
skladbám.



Etudy a přednesové skladby jsou vybírány úměrně k žákovým schopnostem. Je důležité najít
správný poměr složitosti etudy tak, aby při ní žák technicky nezahálel a naopak aby na její
nácvik stačil.



Nácvik etud je dobré rozšířit o přípravná cvičení, díky kterým se žák separátně zdokonalí v
obtížnější technice, jež etuda obsahuje. Až po zvládnutí těchto cvičení je možné přistoupit k
etudě jako celku.



Nesnažíme se vždy o naprostou dokonalost při hře etudy. Pokud cítím, že žák dosáhl v daný
moment svého maxima (mnohdy konzultuji s žákem, podmínkou je samozřejmě dostatečné
cvičení), etudu odložíme a vracíme se k ní po 2-3 měsících, kdy se žákova technika “uležela”.



Při nácviku etudy (v prvních fázích) po žákovi nepožaduji žádné výrazové či přednesové
prostředky. Tím bychom efekt etudy zkazili.
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Každá následující etuda by měla být rozdílného charakteru.



V přednesových skladbách by se neměla cvičit technika, neměly by se řešit větší technické
problémy. Vybírejte přímo úměrné přednesové skladby.



I přednesové skladby volte v různých stylech, abyste co nejvíce zpestřili žákův hudební
rozhled, repertoár.

Výrazové prostředky – kdy a jak je používat
Než začnete ve skladbě (etudě apod.) aplikovat výrazové prostředky, je nutné, aby byl žák schopen
danou skladbu dobře zahrát. Pokud nemá vyřešené prstoklady, rytmus, hmaty atd., je naprosto
bezpředmětné zařazovat výrazové prostředky.


Velice často se setkávám s tím, že žáci nejsou schopni základních výrazových prostředků jako
je dynamika. A to se týká i kapel. Učím proto žáky od začátku hrát ve “forte”, aby byly ruce
přirozeně uvolněné a nevznikala jakási křeč při hře. Zvládnout dobré forte beru jako základ!
Není problém vytvořit z forte piano, naopak to nefunguje.



Žákům dále většinou chybí uvědomění si těžkých a lehkých dob ve 4/4, 3/4 taktu a jejich
přirozené hry. Vnímám to jako jeden ze zásadních problémů. Pokud žák zvládne přirozeně
hrát těžké a lehké doby, může přejít k nácviku a pochopení frázování v určitých stylech a
dalších výrazových prostředků.



U elektrické kytary nacvičujte dynamiku mimo jiné také pomocí volume na kytaře. V základu
může fungovat takto:

Na zesilovači si nastavím zkreslený zvuk (na lampových aparátech je tento proces lépe slyšitelný).
Zkreslený zvuk zní přidáním volume na maximum, naopak stažením volume u kytary dostávám čistější
zvuk. Tento “efekt” se používá velice často, mnohdy není potřeba sešlapovat krabičku pro zkreslení
(over drive, tube screamer...footswitch), postačí pouze správně pracovat s volume na kytaře.


Používejte ve skladbách i etudách efekty jako např. reverb, chorus, delay, čistý zkreslený
zvuk, pokud si může žák sám ovládat nožním přepínačem (footswitch), je to naprosto ideální.

Jak motivovat žáky


Nejlepší motivací pro žáky je sám učitel.



Pro větší motivaci a lepší představu je velice dobré zprostředkovat žákovi před samotným
cvičením poslech skladby v perfektním provedení.



Velice důležitý je poslech hudebního stylu jako takového. Pokud chce někdo hrát dobře
blues, měl by ho poslouchat.
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Zejména pro nižší ročníky je užitečné pořádat třídní přehrávky, při kterých může mladší žáky
motivovat výkon žáků starších.



Rozšiřujte žákovi hudební rozhled poslechem nahrávek, koncertů, videí. Ukázky s žákem
rozeberte, přibližte mu hlavní znaky, připomeňte největší představitele, případně výklad
okořeňte nějakou legendou tak, abyste v žákovi vzbudili co možná největší zájem a potřebu
se o hudbu více zajímat.



Pořizujte si s žákem informační nahrávky jeho hry. Je motivující, když se žák může přesvědčit
o svých pokrocích (pokud na sobě pracuje), a když sám například rozpozná chyby, které dříve
dělal.



Doporučte žákům další literaturu (životopisy, autobiografie atd.), která by je mohla motivovat
ke cvičení, poslechu nové hudby a celkovému zájmu o hudbu a svůj nástroj.

3.Kde najdeme další informace
Používané metodiky


Problémem většiny kytarových škol pro elektrickou kytaru , které jsem držel v ruce a snažil se
podle nich učit, je jejich nedostatečná zaměření na základy hry a absence cvičení, etud a
přednesových skladeb. Tyto školy jsou většinou v angličtině, což může být další bariéra
například pro domácí přípravu žáka.

Z tohoto důvodu mohu doporučit svoji školu:
Elektrická kytara I.
Elektrická kytara II.
(autor obou knih Aleš Petržela)
http://eshop.guitarvolumeright.com/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_vir
tuemart&Itemid=18&vmcchk=1&Itemid=18

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů


semináře, kurzy, soukromé hodiny



studium, četba hudební literatury, sledování nových směrů a přístupů v hudbě i v pedagogice



internet
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Lze se zúčastnit nějakých soutěží?


Nemyslím si, že by u nás fungovaly kvalitní soutěže pro elektrickou kytaru. Daleko více
soutěží je pro kapely, kde se většinou porota zaměřuje na kvalitu tvorby, jednotlivé výkony
muzikantů, osobitost hry a stylu kapely a její celkový projev. Elektrický kytarista potřebuje
svoji kapelu více než první umístění v individuální soutěži. Já osobně u kytaristy nejvíce
hodnotím, zda je schopen týmové práce v kapele, jestli umí doplnit celek svým dobře
aranžovaným partem, zda má nápadité nastavení a použití zesilovače a efektů, v neposlední
řadě pak celkový dojem z jeho kytarové hry. Tyto jednotlivé aspekty jsou dle mého názoru
daleko důležitější než-li samotná exhibice v kytarových sólech.

Jaké weby nám pomohou


pro stahování a dohledávání not využívám:

http://www.ultimate-guitar.com/
http://www.911tabs.com/guitar_pro_tabs/
http://www.songsterr.com/


nejvíce však využívám kanál www.youtube.com, kde vždy dohledám:

- backing track (podklady pro nácvik improvizace a další)
- nácvik a rozbor písní včetně sól
- nové kytarové triky, postupy
- zesilovače, aparáty, efekty a vůbec veškeré technické novinky a ukázky jejich použití
- motivační videa, koncerty kapel, kytarové lekce a další

