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Abstrakt 

Príspevok poukazuje na súčasné kompetencie nevyhnutné pre pôsobenie hlasového pedagóga 

na základných umeleckých školách. Taktiež na meniace sa tendencie dôsledkom 

reprezentatívneho zastúpenia nonartificiálnej hudby v interpretácii žiakov základných 

umeleckých škôl na Slovensku. 
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Abstract 

The contribution highlights the current Competencies necessary for Teaching Voice Teacher 

in Primary Schools of Art. Also, the changing tendencies representative participation of 

Nonartificial Music in the interpretation of art schools in Slovakia. 
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ÚVOD 

 Tým, že v súčasnosti žijeme v globálnej a náhle sa meniacej spoločnosti ovládanej 

médiami, formujúci sa hudobný vkus dnešnej mládeže pri týchto podmienkach stáva aj pri 

najväčšej snahe vyučujúceho pedagóga neovládateľným. Najmarkantnejšie sa tento problém 

prejavuje predovšetkým vo vokálnej pedagogike na základných umeleckých školách. 

Pedagógovia so znalosťami a skúsenosťami z klasického, operného spevu sú na základných 

umeleckých školách konfrontovaní  s odlišnými požiadavkami na výučbu spevu. Stretli sme 

sa aj s názorom zastávajúcim jednu, nemeniacu sa metodiku a techniku, ktorá je platná 

všeobecne na klasický, aj na nonartificiálny spev. Skutočnosť je však tá, že ide o diametrálne 

odlišnú tvorbu tónu, dýchanie, hlasový ideál a prejav. 

 

1 ARTIFICIÁLNY VS. NONARTIFICIÁLNY VOKÁLNY PREJAV 

 

1.1 Hudobné vedy o nonartificiálnej hudbe 

V hudobnej vede sú nepovšimnuteľné dva samostatne stojace žánrovo-štýlové okruhy 

artificiálnej a nonartificiálnej hudby. Ich bipolarita sa v značnej miere prejavovala najmä v 20. 

storočí, kedy sa v istom momente javili ako osobité diferencované celky, na druhej strane sa 

v nich objavili aj vzájomné vplyvy a paralely. Na bipolaritu týchto dvoch okruhov 

v súčasnosti poukazujú takmer všetky disciplíny hudobnej vedy.  
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Nonartificiálna hudba je nezávislá vývojová sféra európskej hudobnej kultúry, ktorá sa 

ako taká vytvorila v 19.storočí a v priebehu 20. storočia sa ešte zvýšila jej miera špecifickosti, 

vnútornej diferencovanosti a spoločenskej závažnosti. Je však nutné pripomenúť, že 

jednotlivé kritériá nemožno izolovať a absolutizovať. Takisto ani nonartificiálnu hudbu 

nemôžme klasifikovať len podľa šírky konzumnej základne. Je totiž natoľko vnútorne 

diferencovaná, že v rámci nej vznikajú esteticky náročné a podnetné tendencie. Doterajšie 

bádania v okruhu nonartificiálnej hudby nemajú jasný obsah analýzy a teoretici sa snažia 

vyriešiť tento problém v zásade dvoma prístupmi. Prvý naznačuje, že tento typ hudby je 

omnoho viac ako iné žánrovo-štýlové okruhy zviazaný so sociálnym prostredím, a preto sa 

má analýza zamerať na hudobno-sociologickú stránku diela. V druhom prístupe má ísť 

o analýzu hudobno-teoretickú, rešpektujúcu typické znaky tohto okruhu. (Kajanová, 2003) 

Existujú rôzne koncepcie, ktoré sa zaoberajú problematikou modernej populárnej hudby a jej 

delením, periodizáciou či typologizáciou. Muzikológovia J. Fukač a I. Poledňák vo svojej 

koncepcii vychádzajú z použitia dvoch základných termínov: artificiálna hudba 

a nonartificiálna hudba. (Matzner, Poledňák, Wasserberger, 1980) 

Naším zámerom je upriamiť pozornosť na niektoré kľúčové rozdiely najmä v oblasti 

hudobnej pedagogiky, a to konkrétne vo vokálnej edukácii. Keďže pojem edukácia v sebe 

zahŕňa tradičný dualizmus vyjadrený termínmi výchova a vzdelávanie (Medňanská, 2010), 

budeme sa snažiť rešpektovať tieto dva aspekty aj pri vokálnej edukácii v kontexte 

nonartificiálnej hudby. 

 

1.2 Nonartificiálna hudba vo vokálnej pedagogike 

Existuje mnoho rozdielnych názorov, ktoré sa týkajú podstaty vokálnych metód a techník  či 

už v artificiálnej alebo nonartificiálnej hudbe. Podľa staršej koncepcii Vrchotovej –Pátovej 

„cieľom hlasovej výchovy na pedagogických fakultách je položiť také technické základy 

spevu, aby sa neničilo hlasové ústrojenstvo, aby sa spevák pri speve cítil dobre, aby netrpel 

obavami z ťažkých miest a mohol sa venovať obsahu piesne, prednesu.“(Vrchotová-Pátová, 

1976, s.5) Vyššie uvedené ciele sú doteraz platné, všeobecné a nemenné. Inovovať by bolo 

potrebné teda metódy, napokon aj konkrétnu konečnú interpretáciu, ako umeleckého výsledku 

vokálnej výchovy.  

Vzhľadom k tomuto cieľu by mala vokálna výchova na ZUŠ na Slovensku v kontexte 

nonartificiálnej hudby spĺňať tieto podmienky: 

1. Hlasovo-výchovné metódy a techniky prispôsobiť podmienkam nonartificiálnej 

hudby. 

2. Účelne spojiť základy klasickej vokálnej techniky s princípmi transparentne 

neseného hlasového tónu. 

3. Do štúdia budúcich učiteľov uviesť nonartificiálnej hudbe prispôsobenú vokálnu 

literatúru. 

V prvom rade je potrebné upresniť, v čom sa líši klasická operná technika od 

nonartificiálneho spevu. Podľa autorky Heleny Kubátovej sa zhodujú v týchto bodoch: 

vytvorenie svalových návykov pri zvládaní dychovej techniky, posadenie tónu v predných 

hlavových rezonančných priestoroch, rozoznievanie hlavových a hrudných rezonančných 

priestorov, základy artikulácie, tvorenie dynamiky tónu. 

Naopak rozdielne sú: rozsahové pravidlá hlasu, pomer mixácie rezonancií, krytie tónu, 

práca so slovom, práca s množstvom dychu vypusteným z dychovej rezervy, zdobenie tónu. 

(Kubátová, 1989) 
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2 SÚČASNÉ TENDENCIE VOKÁLNEJ PEDAGOGIKY NA ZUŠ NA SLOVENSKU 

Nonartificiálna hudba v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu pri hudobnej výchove 

jednotlivca i spoločnosti. Obsahuje v sebe nevšedný potenciál byť jedným z nástrojov, ktorý 

sprostredkuje deťom a mládeži hudbu im najbližším spôsobom a v zmysle doby ho môžu 

najlepšie vnímať ako súčasný, prítomný a akceptovateľný, nie celkom vzdialený alebo 

historicky prekonaný. V západoeurópskych krajinách sme mali možnosť stretnúť sa s veľkým 

záujmom o problematiku nonartificiálnej hudby v teoretickom aj praktickom slova zmysle. 

V týchto krajinách sa bežne usporadúvajú sympózie, prednášky a konferencie na danú 

problematiku, nechýbajú ani odborne podložené didaktiko-metodické materiály a patričné 

technické zabezpečenie na vyučovanie interpetácie nonartificiálnej hudby. Na základe 

mimoriadne rastúceho záujmu o nonartificiálnu hudbu na Slovensku zaznamenávame stav, 

kedy sú tradičné metodiky ako aj odborná spôsobilosť učiteľov i pedagógov v tejto oblasti 

nepostačujúce. Na Slovensku výrazne absentuje odborné zázemie zamerané hlavne na jej 

interpretáciu a metodiku vyučovania.  

V učebných osnovách, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre 

Hlasovú výchovu a Spev pre základné umelecké školy sa v repertoári pre prvý stupeň 

základného štúdia eliminujú žánrovo-štýlové okruhy nonartificiálnej hudby. Tie sa objavujú 

až na druhom stupni základného štúdia, kde sa odporúča nadviazať na úroveň výsledkov 

žiakových schopností a zručností získaných na prvom stupni a v prípade jeho inklinácie 

k tanečnej a populárnej piesni mu poskytnúť priestor a odbornú prípravu, aby mohol poznávať 

a interpretovať rozličné štýly (Kolesárová, 1995). Skutočnosť je však taká, že hlasoví 

pedagógovia na ZUŠ sú v poslednom čase neustále konfrontovaný s rastúcou požiadavkou na 

nonartificiálny repertoár (či už jazz, pop alebo muzikál). Ťažko povedať, či je táto skutočnosť 

ovplyvnená výrazným rozvojom a prosperitou elektronického priemyslu, rozmachu médií 

propagujúcich vábivý svet šoubiznisu a vokálnych súťaží, alebo prirodzeným prejavom 

postupnej vyváženosti artificiálnej a nonartificiálnej hudby. Faktom však je, že napriek 

v súčasnosti platným učebným osnovám sa repertoár žiakov už na prvom stupni základného 

štúdia výrazne „spestruje“ tvorbou z nonartificiálnej sféry.  

Musíme však konštatovať, že mnohí hlasoví pedagógovia základných umeleckých 

škôl študovali v čase, keď hudobná pedagogika, ako aj hudobná veda v oblasti nonartificiálnej 

hudby tvorila isté vákuum, ba bola posunutá na perifériu záujmu. V snahe zmapovať situáciu 

medzi vokálnymi pedagógmi základných umeleckých škôl sme uskutočnili prieskum 

pomocou dotazníka s názvom Nonartificiálny spev na základných umeleckých školách na 

Slovensku. Oslovili sme 50 hlasových pedagógov základných umeleckých škôl na Slovensku 

s platnou mailovou adresou. Vrátilo sa nám 36 dotazníkov, z toho nám odpovedalo 88,89 % 

žien a 11,11 % mužov vo veku v priemere 41 rokov. Zaujímalo nás, či navštevovali kurzy, 

workshopy atď. zamerané na „neklasický spev“ – muzikál, jazz, pop-rock, koľko majú žiakov 

v triede a z toho koľko má repertoár z nonartificiálnej hudby, či pri tom kooperujú 

s korepetítorom, alebo využívajú hudobné podklady a či by mali záujem o akreditované 

inovačné vzdelávanie zamerané na nonartificiálny spev (či už muzikál, jazz, alebo pop-rock). 

Z celkového počtu 80,56 % respondentov nenavštevovalo žiadne kurzy, workshopy 

zamerané na „neklasický spev“. 19,44 % sa do styku s „neoperným spevom“ stretlo v rámci 

vyučovania na hudobno-dramatickom oddelení príslušného konzervatória, na workshopoch 

usporiadaných v Mojmírovciach, Košiciach a Prahe. Bližšie informácie o týchto kurzoch 

a usporiadateľoch neuviedli. Dotazovaní hlasoví pedagógovia mali v triede v priemere 15,6 

žiakov, z čoho malo 68 % žiakov repertoár z oblasti nonartificiálnej hudby. Číselné 
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ukazovatele (97,22 %) nám potvrdzujú vysoký záujem hlasových pedagógov 

o dovzdelávanie, resp. akreditované inovačné vzdelávanie v oblasti nonartificiálneho spevu. 

 

2.1 Kompetencie hlasového pedagóga na ZUŠ v zrkadle minulosti a súčasnosti 

Konkrétne kompetencie hlasového pedagóga ešte neboli vo vedeckej rovine 

spracované, nastolené. Naše poznatky vychádzajú predovšetkým z Didaktiky hudobnej 

výchovy Františka Sedláka (1979), kde sa podrobnejšie zaoberá osobnosťou učiteľa. 

Vychádzajúc z jeho stanovených didaktických zásad a popisu osobných predpokladov 

k učiteľskej hudobnovýchovej profesii, sme sformulovali nasledovné základné kompetencie 

hlasového pedagóga: 

1. Schopnosť citovo a rozumovo vnímať hudbu 

2. Schopnosť vokálne aj inštrumentálne interpretovať hudbu 

3. Schopnosť samostatne tvoriť hudbu a približovať ju deťom 

4. Schopnosť adekvátne verbalizovať emócie v hudbe 

5. Schopnosť aktívne vplývať na zmenu práce hlasového aparátu aj pomocou 

kontroly svalových hmatov 

6. Schopnosť regulovať proces vokálnej reči 

7. Schopnosť rámcový postup prispôsobiť špecifickým hlasovým dispozíciám 

Spomínané kompetencie, ktoré môžu byť všeobecne platné aj pre hlasového pedagóga 

artificiálneho, aj nonartificiálneho spevu sme doplnili ďalšími, ktoré zodpovedajú súčasným 

potrebám a podmienkam hlasovej pedagogiky na ZUŠ. 

8. Schopnosť regulovať proces uvedomelého vnímania pomeru mixácie rezonancií 

9. Schopnosť prispôsobiť špecifické výrazové prostriedky vokálneho prejavu 

estetickým kritériám patričného žánru nonartificiálnej hudby 

10. Schopnosť orientovať sa v množstve štýlov a žánrov nonartificiálnej hudby 

11. Schopnosť kritického výberu repertoáru prispôsobenému individuálnym 

schopnostiam a danostiam žiakov 

12. Schopnosť vytvárať individuálne metodické postupy rešpektujúce individuálne 

hlasové dispozície žiakov 

13. Schopnosť podporovať žiakov v ich vlastnom výbere repertoáru 

Pri správnom metodickom prístupe a pri dodržaní určitej postupnosti vo vokálnom vyučovaní, 

by mala predchádzajúca klasická vokálna technika skôr pomôcť k vyššej profesionalite 

v transparentnom vokálnom prejave. Pri spomínanej postupnosti máme na mysli dodržanie 

nasledovných štruktúr v dvoch sférach: 

A. Sféra pedagogického pôsobenia zo strany vyučujúceho vokálneho pedagóga 

B. Sféra vlastnej vokálnej činnosti zo strany vyučovaného  

Sféra pedagogického pôsobenia zo strany vyučujúceho vokálneho pedagóga by mala mať 

nasledovnú štruktúru: 

a) Verbálne pôsobenie na vyučovaného pomocou imaginácie a navodenie 

správnych predstáv tvorenia tónu 

b) Vlastná vzorová vokálna činnosť 

c) Ujasňovanie pojmov a zovšeobecnenie sluchových zážitkov do teoretických 

poznatkov 

d) Kontrola pomocou svalových hmatov 

Sféra vlastnej vokálnej činnosti zo strany vyučovaného by mala mať nasledovnú štruktúru: 
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a) Vlastná sluchová aktivita 

b) Rozumové operácie, ktoré umožňujú porovnávanie rôznych vokálnych vzorov 

c) Vlastná spevácka činnosť na základe sluchovej sebakontroly 

 

ZÁVER 

Istú pečať predsudkov nesie aj slovo nonartificiálny v kontexte vokálneho prejavu, ktoré sa 

občas mylne spája s infantilnosťou slúžiacou plytkej zábave. Žijeme v dobe neustále sa 

rozmáhajúceho sveta šoubiznisu a medializovaných speváckych súťaží, ktoré sú mladou 

generáciou ostro sledované a tým pádom zodpovedné za ich postupne vytvárajúci sa hudobný 

vkus a vzory. Vokálne návyky a techniky, ktoré sú u nich v mnohom prípade len 

„odsledované“ a imitované, nestoja na pevných základoch a často vedú k hlasovým 

poruchám. Pevnejšiu platformu na výchovu mladých spevákov tvoria základné umelecké 

školy, ktoré ale často krát nedisponujú s kvalifikovanou pedagogickou silou v nonartificiálnej 

sfére. Hlasoví pedagógovia, vyštudovaní a školení v klasickom speve sú konfrontovaní 

s odlišnými požiadavkami na výučbu spevu a sú nutní vytvárať svoje individuálne „know-

how“ na výchovu mladých jazzových, muzikálových, či popových spevákov. 
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