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Předpoklady pro hru na nástroj:


podobné, jako u hry na klavír - koordinace rukou, melodické cítění, rytmické cítění…



preferovat děti se smyslem pro rytmus (naprosto nezbytné)



nástroj - min. 5 oktáv, dynamická klaviatura, velké klávesy - čím kvalitnější nástroj má žák
k dispozici, tím lépe

Co je důležité na začátku výuky:


ihned od začátku používat při hře bicí, v každé skladbě



desetiprstá technika hry



hra se zapnutou dynamikou kláves



ihned doprovod T, D, S + práce s automatickou doprovodnou jednotkou



důraz na samostatnost při obsluze nástroje

Jaké postupy lze využít při výuce - mini návody na výuku specifických situací:


technika hry na nástroj - klavírní technika, varhanní technika



hra akordů - používat obraty, začít klidně SF - upevní se harmonická představivost a uvědomí
si T, D, S, pak Multifinger - hra mollových tercií, využití hry septakordů s vynecháním kvinty,
pak přidávat zmenšené atp.



základy registrace



dodržování stylistiky hry



seznámení se se základy nauky o nástrojích - specifické vlastnosti jednotlivých nástrojových
skupin - nutné k využití stylistiky hry



základy aranžování



práce s nástrojem v reálném čase

Jaké nejčastější chyby děláme?


žáci hrají celou dobu pouze na jeden zvukový rejstřík a jeden rytmický doprovod



žáci vůbec nehrají s doprovodem, pouze využívají klaviaturu, jako klavír, popř. cembalo,
varhany



žáci hrají dlouhou dobu pouze v jedné tónině, neumí jednoduché transpozice



žáci neumí využít obratů a společných tónů při hře akordů v levé ruce
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žáci u nástroje stojí - dobré pro postavení rukou, ale špatné při hře, chybí opora



za žáka obsluhuje nástroj učitel

Jaké způsoby výuky můžeme zvolit?


pouze hra na keyboard (máme-li možnost, střídáme různé typy nástrojů)



keyboard / klavír - současné využití v hodině



individuální výuka - 1 jeden žák v hodině - ideální stav



individuální výuka - 2 až 4 žáci - volit podle možností vybavení tříd, není možné mít v hodině
současně více žáků, pokud je ve třídě pouze jeden nástroj

Tradiční i nové přístupy - nástrojové školy, jejich výhody i nevýhody:
Každá ze škol má svá specifika a samozřejmě klady i zápory. Využít je možné obojí, proto
doporučujeme mít pro výuku k dispozici více škol a vhodně je všechny kombinovat nebo si vybrat tu,
která našemu způsobu výuky bude vyhovovat nejlépe. Zde jsou některé příklady.
a) České školy - autoři: Ladislav Němec, Jiří Ullmann, František Dřevikovský, Jaroslav Stojan, Pavel
Malý, Miroslav Pešek, Eduard Spáčil…
b) Zahraniční školy - autoři: Axel Benthien, Anthony Marks, Uwe Heger, James, John Thompson,
Catherine Rollin, Fritz Emonts…

Výběr etud a přednesových skladeb:
Vzhledem k rozsahu klaviatury (v případě, že ve třídě není dostupný klavír nebo digitální
piano) lze hru stupnic nahradit vhodnými technickými cvičeními a přednesovými skladbami. Etudy
zaměříme na desetiprstou techniku, vybíráme z klavírních klasických nebo jazzových etud.
V přednesovém repertoáru je nezbytná žánrová pestrost a různorodost, různé styly - taneční hudba,
jazz, rock, pop, klasika…
a) Domácí autoři: Milan Dvořák, Emil Hradecký, Ilona Jurníčková, Vladimír Klusák, Jiří Horáček,
Vladimír Růžička, Ilja Hurník…
b) Zahraniční autoři: Christopher Norton, Hans Günter Heumann, Mike Schoenmehl, Oscar Peterson,
Jean-Michel Jarre, Vangelis, Mike Oldfield, Chick Corea, Rick Wakemann, Leslie Searle, William
Gillock, Jürgen Moser, Manfred Schmitz…
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Výrazové prostředky hry - kdy a jak je používat:


stylistika hry od začátku



transkripce barokních, renesančních a klasicistních skladeb

Jak motivovat žáky?


kvalitním vybavením tříd (kvalitní nástroje)



PC ve třídě, možnost přístupu na internet - okamžité praktické ukázky, možnost poslechu
hraných skladeb v originále, různé verze, vybrat tu nejlepší, nejvkusnější (žáci se tím učí se
rozlišovat kvalitu)



účastí v soutěžích

KDE NAJDEME DALŠÍ INFORMACE

Používané metodiky hry (používané významnými pedagogy nástroje):
Důležité je zúčastňovat se soutěží a seznamovat se s učiteli, kteří mají nejlepší výsledky - využít
možnosti výměny zkušeností a doplnění toho, co neznám já.

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů:


semináře - pořádané KIC a akreditované MŠMT



semináře zaměřené na výměnu zkušeností vynikajících pedagogů - individuální, specifické
semináře „šité na míru“ konkrétním požadavkům



Michal Jakub Tomek - http://www.midit.eu/index.htm



DISK Multimedia - http://www.disk.cz/disk/article?188

Literatura pro pedagogy:


Bohuslav Bob Zika : Základy MIDI (Keyman Music)



Daniel Forró : Musitronika pro učitele ZUŠ (Brno 1995)



Jiří Šolc: Tajemství akordových značek



Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky



Vít Fiala: Skladatelem a aranžérem snadno a rychle



Bohumil Bláha: Škola moderního aranžování
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Milan Guštar: Elektrofony – Historie, principy, souvislosti. Část I – Elektromechanické nástroje



Milan Guštar: Elektrofony. Historie, principy, souvislosti. Část II - Elektronické nástroje



Chord Construction : Learning Through Shapes And Forms (HLE 00290062)



The Encyclopedia Of Picture Chords For All Keyboardists (AM 931403)



Mike Schoenmehl : Modern Jazz Piano (Schott ED 7827)

Další tituly:


Daniel Forró: MIDI. Komunikace v hudbě (ISBN 80-85623-56-0, GRADA, Praha 1993)



Daniel Forró: Počítače a hudba (ISBN 80-85623-57-9, GRADA, Praha 1994)



Daniel Forró: Domácí nahrávací studio (ISBN 80-7169-231-X, GRADA, Praha 1996)



Daniel Forró: Svět MIDI (ISBN 80-7169-412-6, GRADA, Praha 1997)



Daniel Forró: World of EMI I – Historical EA Instruments (JAMU, Brno 2004)



Daniel Forró: World of EMI II - Analog and Analog/Digital Synthesizers (ISBN 80-85429-50-0,
JAMU, Brno 2001)



Daniel Forró: World of EMI III – Digital Synthesizers (2003)



Daniel Forró: World of EMI IV – Samplers (ISBN 80-85429-57-8, JAMU, Brno 2001)

Jakých soutěží se můžeme zúčastnit?
1) „Nová Konfrontace“ - přehlídková soutěž, kategorie i způsob hodnocení velmi podobné jako u
soutěží pořádaných MŠMT
2) Národní soutěž MŠMT - poprvé v roce 2013
3) Celorepubliková keyboardová soutěžní přehlídka s možnou mezinárodní účastí - ZUŠ Považská
Bystrica, Slovensko

Jaké weby nám pomohou:


Kde seženeme noty:

http://raj-not.cz
http://www.enoty.eu
http://www.talacko.cz
http://www.barvic-novotny.cz/keyboard-774
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Programy, které nám usnadní práci a jsou volně přístupné:

a) http://musescore.org/cs - MuseScore:
„Svobodný program pro skládání hudby a notový zápis“ - MuseScore je hudebním notačním
programem určeným pro více operačních systémů, jenž nabízí hospodárnou alternativu ke
komerčním programům, jako jsou Sibelius, Finale a Capella. Můžete tisknout překrásně vysázené
noty a uložit je jako soubor PDF nebo MIDI.
b) www.vanbasco.com - vanBasco's Karaoke Player:
Tento freewarový produkt vám umožní přehrávání souborů pro Karaoke (.kar) a standardních MIDI
souborů (.mid, .midi, .rmi). Dále máte možnost měnit tempo, hlasitost apod. Všechny změny se
ukládají do vašeho seznamu písní, takže v budoucnu máte již vše nastaveno. K dispozici je také MIDI
výstup v reálném čase zobrazující noty, hlasitost a použité nástroje. Program se dokáže integrovat s
webovými prohlížeči.


Hudební software:

http://www.disk.cz/disk/default.csp
http://www.sibelius.com/products/index.html
http://www.finalemusic.com/products/
http://www.capella.de/us/index.cfm/products/
http://www.gvox.com/encore


Užitečné kontakty:

Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR: http://www.uur-zuscr.cz/uur
Krajští předsedové EKN:
http://www.uur-zuscr.cz/kur/krajske-umelecke-rady-dle-sekci/elektronicke-klavesove-nastroje
Krajští předsedové EZHZT:
http://www.uur-zuscr.cz/kur/krajske-umelecke-rady-dle-sekci/elektronicke-zpracovani-hudby-azvukova-tvorba


Další odkazy:

www.muzikus.cz
http://www.schott-music.com
http://cz.abrsm.org/en/home

