8 NOTÁCIA NA POČÍTAČI
8.1 Charakteristika vybraného softvéru a jeho inštalácia
Musescore 2
Práca s notopisom patrí od nepamäti k práci učiteľa hudobnej výchovy. Je
písmom, v ktorom sa zaznamenávajú hudobné
myšlienky a detaily ich interpretácie, či
porozumenia. Písanie a čítanie nôt je základným
pilierom hudobnej edukácie, bez ktorej sa hudba
dá podávať a vyučovať len veľmi obmedzeným
spôsobom. Hudobný pedagóg vo svojej praxi
dokáže vďaka zvládnutému počítačovému
notopisu čeliť úlohám ako:
 prepis starého, slabo čitateľného záznamu,
 zápis novej vlastnej hudobnej úpravy piesne,
 vytvorenie samostatných partov skladby,
 jednoduchá kompozícia s okamžitým posluchom,
 vytvorenie prázdnych partitúr na vytlačenie pre žiakov aj pre učiteľa,
 vytvorenie pracovných listov pre žiakov.
Notačný softvér Musescore vo verzii 2 je freeware program umožňujúci zapisovať hudobné informácie
nielen na elementárnej, ale aj na poloprofesionálnej úrovni. Jedným z najväčších prínosov v digitálnej
notácii je možnosť okamžitej sluchovej kontroly zápisu. Dokáže meniť inštrumentáciu a iné hudobné
informácie a okamžite počuť výsledok svojej práce v rámci zvukových možností zvukovej karty
a použitých zvukových vzoriek - samplov. K tomuto softvéru existuje na oficiálnej stránke podrobný
návod aj v českom jazyku a inštruktážne videá na YouTube.
Stiahnutie a inštalácia
Program stiahneme zo stránky:
https://musescore.org .
Krok 1
Na hlavnej stránke klikneme na
zelené pole s nadpisom „Free
Download“ (stiahnuť) a program
uložíme do počítača.
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Krok 2
Po jeho stiahnutí spustíme inštaláciu zo súboru, ktorý
sme stiahli. Na prvej stránke inštalácie klikneme na
tlačidlo „Next“.

Krok 3
Zaškrtneme súhlas s licenčnými podmienkami
používania programu a klikneme na tlačidlo „Next“.

Krok 4
Vyberieme umiestnenie inštalácie do zložky a znova
klikneme na „Next“.

Krok 5
Klikneme na tlačidlo „Install“.
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Krok 6
Inštalácia prebehne sama v priebehu niekoľkých
sekúnd alebo minút.

Krok 7
Program je nainštalovaný. Pri zaškrtnutí poľa
„Launch MuseScore 2“ sa program spustí okamžite
po kliknutí na tlačidlo „Finish“.

8.2 Popis prostredia a základných funkcií
Prostredie programu
Notačný softvér Musescore má jednoduché a dômyselné usporiadanie jednotlivých prvkov. Základnou
myšlienkou ovládania je vkladanie nôt do notovej osnovy a vkladanie hudobných znakov pomocou
myšky spôsobom drag-and-drop.
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Panel menu – klasická lišta s výberom funkcií a úkonov.
Panel úkonov – panel, na ktorom sú umiestnené základné úkony programu, z ktorých niektoré poznáme
už z kancelárskych programov.
Lišta vkladania nôt – lišta s výberom rôzneho typu nôt a pomlčiek z hľadiska dĺžky ich trvania.
Panel notopisu – logické a prehľadné usporiadanie najčastejšie používaných hudobných znakov.
Partitúra – okno, v ktorom je zobrazená partitúra.
Panel úkonov a lišta vkladania nôt

Nový – vytvorí nový projekt
Otvoriť – otvorí už existujúci projekt
Uložiť- uloží projekt
Tlačiť – vytlačí projekt
Vzad – krok vzad
Vpred – krok vpred
Zoom – priblíženie
Režim – režim zobrazenia
Zapnúť MIDI In – zapne nahrávanie cez rozhranie MIDI
Na začiatok – skok na úplný začiatok partitúry
Spustiť – spustí prehrávanie zapísanej partitúry
Slučka – prehrávanie dookola zacyklenej časti
Metronóm – funkcia metronómu
Koncertné ladenie – prepnutie do koncertného ladenia
Fotoaparát – funkcia „odfotografovania“ vybranej časti ako grafického prvku pre ďalšiu prácu
Režim notácie – zapnutie režimu notácie, vkladania nôt
Výber nôt – výber nôt rôznej dĺžky
Lišta projektov – prepínanie medzi otvorenými projektmi
Zapnutie režimu pomlčka – namiesto nôt zapne vkladanie pomlčiek zadanej dĺžky
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Predznamenania – výber z predznamenaní
Smer nožičky – smer nožičky, nahor alebo nadol
Hlasy – prepínanie medzi 4 hlasmi
Panel notopisu
Clefs– kľúče

Lines –čiarové znaky 2

Key Signatures–
predznamenania

Time Signatures –
taktové predznačenie

Barlines – značky na
taktových čiarach

Lines –čiarové znaky

Articulation and
Ornaments – artikulácia
a ornamenty
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Dynamics – dynamika
opakovania

Repeats and Jumps –
a skoky

Tempo – tempové označenia

Text – vkladanie textu

Fingering – prstoklad

Tremolo – tremolo

8.3 Tvorba notového záznamu
Tvorba nového súboru, partitúry, projektu
Krok 1
Vytvoríme si nový projekt. Klikneme na tlačidlo New na panely úkonov, vyplníme si požadované políčka
a klikneme na tlačidlo Next.
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Krok 2
Vyberieme si šablónu zápisu. Ak medzi prednastavenými šablónami nenachádzame takú, ktorá by nám
rozložením a nástrojovým obsadením vyhovovala, vyberieme si tú, ktorá sa našej predstave najviac
približuje a ostatné nastavenia zmeníme až v projekte zápisu.

Krok 3
Zvolíme si tóninu, prípadne aj tempo a klikneme na tlačidlo Next.
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Krok 4
Vyberieme si takt, prípadne predtaktie, počet taktov a klikneme na možnosť Finish.

Krok 5
Zobrazí sa nám nový projekt na základe nami navolených preferencií.
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Zápis melódie piesne
Krok 1
Celá logika stojí na vkladaní nôt rôznej dĺžky do notovej osnovy s vopred určenými parametrami, ktoré
však môžeme kedykoľvek zmeniť (takt, tempo, tónina). Najprv zapneme režim zadávania nôt (klávesom
N) a vyberieme dĺžku noty. Následne ju zapíšeme do notovej osnovy. Rovnako vkladáme aj pomlčky,
avšak po výbere dĺžky noty, zapneme režim pomlčka. Po vypnutí režimu vkladania nôt, môžeme notu
výškovo upravovať obyčajným chytením a ťahaním myšou. Rovnako môžeme po jej označení meniť jej
dĺžkovú hodnotu. Pieseň zapíšeme v celku. Zapísanú melódiu si môžeme kedykoľvek vypočuť. Ak sme
si pri vytváraní nového súboru navolili málo taktov, vložíme ich pomocou funkcie Add-Bars-Insert bars.
Ak sme si ich navolili veľa, zvyšné odstránime tak, že si pri podržaní klávesy Shift označíme
prvý a posledný zo želaných prázdnych taktov na odstránenie. Vkladanie znakov spočíva rovnako vo
funkcii drag and drop, teda z panelu notopisu si vyberieme znak a vložíme ho do partitúry. Ak sa tento
znak viaže na určitý tón, vložíme ho pretiahnutím práve na nami požadovanú zapísanú notu.

Krok 2
Pieseň si môžeme rozdeliť do niekoľkých riadkov. Z panelu notopisu si vyberieme položku Breaks and
Spacers a ikonu zobrazujúcu šípku doľava potiahneme na takt, za ktorý chceme, aby bol v riadku ako
posledný (za ním sa vytvorí zlom).
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Krok 3
V prípade použitia viacerých hudobných nástrojov, alebo zmeny v inštrumentácii, je možná ich ďalšia
editácia cez funkciu Edit – Instruments. V okne výberu vľavo si vyberieme požadovaný nástroj
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(odporúčame si názvy hudobných nástrojov naštudovať v angličtine) označíme ho kliknutím a tlačidlom
Add ho pridáme do nášho zápisu. Tlačidlom Up a Down môžeme po označení nástrojov vpravo meniť
ich poradie v zápise. Pri nemelodických rytmických hudobných nástrojoch si môžeme vybrať aj
možnosť jednoriadkového zápisu (Perc. 1 line).
Krok 4
Text vkladáme kliknutím na počiatočný tón a výberom funkcie Add – Text – Lyrics. Text píšeme na
klávesnici počítača. Použitím medzerníka sa presunieme na ďalší tón, klávesom spojovníka sa
presunieme na ďalší tón ak nám slovo plynie cez viacero tónov. Názov piesne a autora jednoducho
zmeníme tak, že dvakrát klikneme na požadovaný text, čím sa nám sprístupní kurzor pre písanie textu.

Krok 5
Veľkosť
notového
písma,
zmeníme, kliknutím na kartu
Layout-Page setting a v ponuke
zmeníme hodnoty Stave space na
vyššie, alebo nižšie.
Krok 6
Súbor uložíme.
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Krok 7
Notový zápis môžeme exportovať aj do grafického formátu pre ďalšie spracovanie (bmp, pdf...).
Vyberieme si z panela možnosť File-Export a upravíme požadované nastavenia. Ak chceme zápis
priamo vytlačiť, vyberieme si možnosť File-Print.
Tvorba pracovného listu
Keďže na tvorbu pracovných listov program Musescore 2 nie je koncipovaný, dokážeme si však
fragmenty úloh vyexportovať do iného programu, napríklad MS Word. Pomocou funkcie Fotoaparát
označíme časť ktorú chceme „vyfotiť“ a vložíme ju do MS Word, kde s ňou ďalej môžeme pracovať.
Označenú časť skopírujeme kliknutím pravého tlačidla a vybratím funkcie Copy (Kopírovať). V MS
Word vybratú časť vložíme pomocou kombinácie kláves Ctrl + V.
Úlohy
1. Zmelodizujte riekanku v intervale KU-KU,
a) upravte ju pre 3 rytmické hudobné nástroje v podobe partitúry,
b) rozšírte partitúru o 1 melodický hudobný nástroj (zvonkohra),
c) vytlačte si hotovú partitúru.
2. Vyberte si pieseň z učebnice Hudobnej výchovy pre 1. – 4. ročník základných škôl,
a) prepíšte ju do notačného editora s dodržaním formového rozloženia a zápisom tempa,
dynamiky a textu,
b) ako hudobný nástroj na prehrávanie zápisu melódie si vyberte husle,
k zápisu melódie pridajte ďalšie rytmické hudobné nástroje, ktoré zodpovedajú charakteru
piesne,
c) vytvorte partitúru pre vybrané rytmické hudobné nástroje.
3. Vytvorte pracovný list s úlohami pre žiakov z oblasti písania notového písma.
4. Zapíšte ľubovoľný model hlasovej rozcvičky k zvolenej piesni, využite funkciu fotoaparát
a skopírujte vybraný zápis do MS Word.
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