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Několik slov úvodem

Tento

průvodce

studijním

předmětem

intonace

předkládá několik námětů k úvahám o smyslu intonace při
teoretické průpravě k analytické muzikologické práci.
Bylo by tu možné popsat mnoho stran papíru, ale tím by
čtenář

v praktických

dovednostech

příliš

nepostoupil.

Intonace, zpěv z listu, sluchová výchova, sluchová analýza
jsou z velké části dovednosti, které je třeba vypěstovat
cvičením.
Doležilova příručka, kterou považujeme za výchozí
studijní literaturu, prověří nejen hudební dovednosti, ale také
hlasové možnosti. Hudební diktát ukáže představivost, paměť,
a také nadhled, nutný k záznamu slyšených úryvků.
Tato brožurka poskytne čtenářům návod a možnost
volby optimálního postupu podle individuálních zkušeností a
vloh. Pro cvičení kroků, které by se mohly pro někoho ukázat
jako obtížné, je v kapitolách uvedena ještě další literatura
k procvičování.
Ovšem žádná četba ani teoretické poznatky tu nenahradí
skutečné

hlasové

procvičení.

Tak

jako

se

žádný

instrumentalista nenaučí hrát bez důkladného cvičení, tak i při
intonaci je tře- třeba některé kroky zmechanizovat, aby bylo
možné zvládat delší a různě kombinované úseky melodickoharmonické i s oním nezbytným

rytmickým rozčleněním,

které mnohdy dává celému úseku hudební logiku.
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Součástí prověrky je znalost Doležilovy učebnice, dále
zpěv z listu a hudební diktát (záznam jednohlasé melodie i
vícehlasých a harmonických úryvků).
Vzhledem k tomu, že právě tyto dispozice a vyspělost
jsou navýsost individuální, musí si každý sám pro sebe najít
optimální postup, jak zvládnout látku co nejrychleji a trvale.
V několika kapitolách zde najdete objasnění základních
pojmů, historický nástin intonačních metod jednak pro
orientaci v problematice a především z hlediska jejich
uplatnění v současnosti a při studiu.
Milí posluchači, ujišťuji Vás, že požadavky jsou
zvládnutelné a kontrolovatelné, což je při studiu vždy
povzbuzující. Přála bych Vám, abyste zvládli látku rychle, a
abyste

měli

potěšení

z toho,

že

se

upevní

z komunikačních kódů Vaší mysli.

Autorka
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další

1. Cíl předmětu
Cílem tohoto předmětu je především získání dovedností
k vlastnímu

zpěvu podle not v durovém,

mollovém i

celotónovém systému (s přihlédnutím ke zvláštnostem tónin a
také zápisu takto koncipovaných příkladů.
K tomu je nezbytné procvičování intonačních příkladů a
návyku je zaznamenávat v notách.
Posluchač

musí

zvládnout intonaci v durové melodice

s postupným zaváděním volných nástupů hlavních a vedlejších
stupňů, akordy harmonické kadence v dur a jejich obraty, a
totéž v mollových tóninách. Následují modulace a alterace.
K prohloubení hudební představivosti slouží hudební diktáty.
Jako literatura k těmto požadavkům poslouží následující
příručky, z nichž poslední (M. Doležil: Intonace a elementární
rytmus, 3. vyd., Praha 1961) bude k dispozici v univerzitní
knihovně). Tato příručka a hudební diktát budou východiskem
k ověření získaných dovedností. Další součástí zkoušky je
přímý zpěv z listu.
Metodická doporučení ke zvládnutí požadavků budou
rozvedena v dalších kapitolách tohoto průvodce.
Doporučená literatura:
H. Riemann: Katechismus des Musik-Diktats. Lipsko 1869.
P. Schenk: Schule des Blattsingens. Leipzig-Berlin 1957.
F. Lýsek: Vokální intonace. Praha 1967.
L. Daniel: Intonační cvičení. Praha 1990.
L. Daniel: Intonace a sluchová analýza. Olomouc 1994
J. Kolář: Intonace a sluchová výchova. Praha 1996
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J
K 2. Otázky pojmoslovné

Pojem

intonace1

má

v češtině

více

významů

–

lingvistických i hudebních. V jazykovědě se jím rozumí
tónová modulace řeči, tj. výškové rozdíly mluvy a její
zabarvení melodie. Dále se uvádí intonace přednesu, intonace
větná, slovní, slabičná, intonační linie verše, atd. (Podrobněji o
intonaci v básnickém jazyce píše např. Jan Mukařovský ve
studii O jazyce básnickém v Kapitolách z české poetiky I,
Praha 1948, s.96.).
V hudbě má pojem intonace celou řadu významů.
Především znamená správné nasazení výšky tónu , jako např.
ve zpěvu, při správném čtení not, a přesnou reprodukci.
V gregoriánském chorálu znamenalo toto slovo něco jiného;
byl jím označován zpěv při antifonách. Patří sem i intonatio, tj.
krátká varhanní skladba, která v 16. – 18. století v krátkém
improvizovaném úvodu udávala zpěvákům tóninu, v níž měl
být přednesen bohoslužebný zpěv. Nověji označuje slovo
intonace znění určitého nástroje (např. při zvukové úpravě).
V dalším smyslu se užívá pojmu intonace v hudební sémiotice.
Jaroslav Jiránek (Tajemství hudebního významu, Praha 1979)
chápe intonaci ve smyslu významově zatížené jednotky. Podle
hudebního kontextu uvažuje o intonaci žánrové, druhové,
tektonické a slohové.

1

Pojem intonace je odvozen z latinského slovesa intonare, což znamená zazvučet, zaznět, zahřmět.
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Kontrolní otázky:
Co je to intonace? V čem je zásadní rozdíl v chápání tohoto

pojmu

v jazykovědě a v hudbě?

3. Intonace v systému muzikologických disciplín
Z hlediska hierarchie disciplín hudební vědy se s intonací
setkáme nejčastěji v hudební pedagogice, a to všude tam, kde
se pedagogika orientovala především na vlastní hudební praxi,
tedy tam, kde se formovaly algoritmy předávání nástrojových
a pěveckých dovedností.
Vzhledem k tomu, že většina kultů byla spjata se zpěvem a
tancem, bylo by možné sledovat speciální „školy“ závazného
přenášení těchto kultů již od starověku (vzpomeňme např. na
starý Babylon, Egypt, Čínu, Řecko ad.).
Pro naše potřeby by bylo možné sledovat tyto tendence
v evropské hudební pedagogice od středověku, a zejména od
16. století, v němž se začaly psát skladby s

didaktickým

zaměřením a novodobé učebnice. Přes různé reflexe
pedagogické problematiky (koncepce výchovy, vztah hudebně
pedagogického poznání a obecné pedagogiky, metodika
hudebního vyučování, atd.) měl stálou prioritu aktivní zpěv a
vyučování v žádném systému se bez této složky neobejde.
Rozvoj intonačních schopností byl v historii novodobé
hudební pedagogiky podroben řadě reforem a učebních
metod2.

2

Zájemce o tuto problematiku odkazuji na další literaturu – Hudební věda (red. V. Lébl, I. Poledňák), SPN
Praha, 1988, 2. díl, kapitola hudební pedagogika.
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Tato variabilita souvisí se specifickými vazbami intonace
jak na fyziologii, tak i na psychologii a hudební teorii.
Kontrolní otázky:
Co víte o systému muzikologických disciplín ? Kde budete hledat
informace i historii intonačních metod? Dovedete objasnit vazby
intonace k fyziologii, psychologii, hudební teorii?

4. Formy intonačního výcviku
Schopnost

uvědomělého

a

samostatného

intonování

notového záznamu závisí na jasné představě tónů a jejich
intervalových vztahů. Důsledným intonačním výcvikem se
tříbí hudební představivost, hudební paměť, rytmické cítění a
též analytické schopnosti.
Prvním krokem v procesu intonace je registrace notových
znaků a převod jejich smyslového odrazu ve zrakovém
analyzátoru

do sluchové představy a následné reprodukce.

Nejjednodušší a přitom nejintenzívnější stopa se vytváří při
přímém zpěvu.
Postupné kroky v praxi lze obrysově popsat takto: nejprve
se utváří notový či paměťový obtisk určitého intervalu, který
je upevněn zvukovou představou. Na počátku rozvoje
fonačního ústrojí se tak děje přímým zpěvem (spolu se všemi
zákonitostmi fyziologického a ontologického vývoje každého
jedince). Na určitém stupni vývoje se formují sluchově
distinkční schopnosti dítěte, které jsou dále s postupujícím
věkem a hudebními zkušenosti jedince kultivovány.
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Vývojové předpoklady vedly k různým metodám rozvoje
intonačních schopností i dovedností.
K neelementárnějším postupům patří metoda nápodoby

a

společného zpěvu několika osob. Ovšem přímý zpěv může být
spojen také s instrumentálním doprovodem, který pak funguje
jako opora při intonování.
Další stupeň průpravy představuje intonování s použitím
notového záznamu anebo intonování bez použití notového
záznamu (představivost a paměť). V tomto případě se
setkáváme i s hodnocením reprodukce jako neuvědomělé
imitace určitého úryvku, nedokonalé intonace (nepřesné , nebo
jen

obrysové zachycení úryvku), anebo dokonalá intonace

(přesné pochopení hudební logiky se schopností transpozice).
S notovým záznamem může být intonován známý nápěv,
nebo se imitují hrané tóny v různých melodicko-rytmických
vazbách. Podle individuálních dispozic pak mohou být voleny
metody,

které

vedou

k osvojení

tónových

představ

v absolutních či relativních výškových relacích.
K základním metodám, které se uplatnily v kulturním
vývoji evropské hudby, patří metoda solmizační, tonální,
intervalová. (Těmto metodám bude věnována samostatná
kapitola.)
Ke specifickým formám intonačního výcviku patří ještě
sborová intonace, která je zaměřena na sborová intonační
cvičení, spojená s cvičeními sluchovými a vyrovnáváním
sborové intonace v pěveckém kolektivu. V tomto smyslu se
procvičují pěvecké dovednosti, zpěv z listu, sborová harmonie
a polyfonie. Ucelený intonační systém tu urychlí intonační
nácvik nových skladeb.
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Kontrolní otázky:
V čem spočívá úskalí perfektní intonace? Jak objasníte rozdíly mezi
pojmy: vokální imitace, vokální intonace, vokální improvizace? Jaké
postupy lze použít při intonačním výcviku, pro jakou metodu se
rozhodnete Vy a proč?

Intonace z hlediska hudební psychologie
Dalo by se říci, že do určité fáze zdatnosti to funguje jako
spojené nádoby. Intonace, tj. schopnost udržet v paměti určitý
hudební úsek (v komplexu jeho melodicko-harmonického
průběhu, včetně barev a jeho začlenění v celku kompozice) i
v okamžiku, kdy reálně nezní. Pojem hudební představa
nabývá širšího významu, než při výkladu představ z hlediska
obecné psychologie.
Ne vždycky bývá doceňována významná role intonace (ve
smyslu záměrného a významově vázaného hudebního projevu)
pro ontogenezi a tím i pro vývoj osobnosti člověka3.
Kdybychom si chtěli celý postup poněkud přiblížit, museli
bychom se především seznámit s řadou termínů, jichž užívá
hudební psychologie pro objasnění hudebních představ,
schopností a dovedností, a odlišit hudební vjem ve vztahu
k hudebním dispozicím a percepci ( v širším slova smyslu

3

Těmto otázkám se věnoval např. František Lýsek. Např v knize Vox liberorum (Dětský hlas, výzkum jeho
znaků a vývoje, Brno 1977) doložil, že již od nejútlejšího věku se projevuje hudební sluch (reakce na
jednoduchý muzikální podnět napodobením hudebních intervalů) dříve než fonematický (tj. než napodobování
slovních signálů). Posunul tak vokální reakci batolat a hranici hudební vychovatelnosti před věk mateřské školy.
Znovu se přitom ukázala závažnost rodiny v hudebním rozvoji dětí.
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pochopení hudebního materiálu v jeho aktuálně časovém i
historickém průběhu) a z toho plynoucích hudebních představ4.
Jako příklad můžeme uvést třeba durový kvintakord. Při
prvním nácviku se s ním posluchač nejprve seznamuje tím, že
ho slyší. Do paměti ho dostává vlastním zpěvem,
procvičováním, intonací v nějakých melodiích - nejčastěji
v písních, zpěvem (i hrou na nástroj) podle not, popřípadě i ve
spojení s grafickým znázorněním, nebo i pohybem ruky podle
některých schémat, a posléze i záznamem na základě poslechu.
Představa je stále přesnější do té míry, že dokáže zazpívat či
zahrát, rozpoznat poslechem tento kvintakord kdykoliv.
Durový kvintakord tak vstoupí do jeho představ jako přesně
ohraničený pojem, s nímž může i v představě libovolně
operovat – může si vybavit jeho tóny v různém pořadí, dovede
si ho představit od jakéhokoli tónu. A tento podnět můžeme
dál rozvíjet, např. přidat také obraty kvintakordů, atd. Hudební
představy se pak aplikují v nových situacích a sdružují se
v nových celcích, do té doby neslyšených. Analogicky si lze
představit např. zpěv neznámé melodie podle not, a také si ji
pouze představit bez zpěvu a uložit ji v paměti apod.
Schopnost uvědomělého a samostatného intonování přitom
bude záviset na jasné představě tónů a jejich intervalových
vztahů. Důsledným výcvikem se postupně tříbí hudební
představivost, hudební paměť, rytmické cítění i analytické
schopnosti. Spouštěcími podněty vokální intonace jsou notové
znaky a jejich smyslový odraz ve zrakovém analyzátoru.
Ovšem když přistoupíme k tzv. vokální imitaci, tam dochází

4

Srov. In: Poledňák, I.: Stručný slovník hudební psychologie, Praha 1984.
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k tomu, že slyšené podněty (zachycené v představě) jsou
napodobovány, či zpracovávány podle známých pravidel.
Čím větší je zkušenost s utvářením a vybavováním
představ, tím plynulejší je potom vlastní reprodukce.

Kontrolní otázky a úkoly:
Zazpívejte si obraty kvintakordů od stejného tónu, např. d 1, g1 atd.
Zahrejte si určené tóny a jejich obraty si jen představte v duchu,
zkontrolujte poslední tón. Odpovězte si na otázku, jak budete procvičovat
např. přesnou intonaci dominantního septakordu a jeho obratů.

6. Tradiční intonační metody
Pro naše potřeby bude stačit, když si připomeneme, že
v tradičním evropském prostoru se ponejvíce uplatňují metody
tonální a intervalové.
Tonální metody jsou založeny na schopnosti rozlišovat
tonální funkce jednotlivých tónů v tónině, tón je chápán ve
vztahu k tónice, tónickému kvintakordu. Při použití tonálních
metod je východiskem pro intonování funkce jednotlivých
tónů v tónině (resp. ve stupnici), která je dána stupněm nebo
funkční slabikou. Tóny si zpěvák vybavuje na základě
postupného

upevňování

vztahů

k tónice

a

tónickému

kvintakordu. Tonální metody jsou vhodné především pro
diatonické melodie, v nichž se mohou občas vyskytnout i
chromatické tóny (alterované průtahy a střídavé tóny,
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chromatické průtahy, modulace), ale tak, že nenaruší jejich
diatonickou strukturu.
Intonační metoda intervalová chápe melodii jako sled
intervalů, které interpret určí a vybavuje si je (na tonálním
základě) na příklad pomocí tzv. intervalových nápěvků.
Intervalová metoda zpravidla navazuje na metodu tonální,
neboť se dá dobře využít při zpěvu méně obvyklých melodií,
při různých alteracích a chromatizacích a v atonálních
melodiích – tedy všude tam, kde interpret při zpěvu ztrácí
oporu o tonální vazby. Je ovšem třeba podotknout, že v praxi
dochází často ke kombinování obou těchto metod již na
elementárních stupních výuky, zvláště tam, kde je intonace
spjata i s výukou dalších předmětů hudební teorie, např.
harmonie.
Historie vokální intonace sahá až do starověku5. Pro
evropskou intonační metodiku položil základy

Guido

z Arezza (zemřel 1052) téměř před tisíci lety. V dějinách
hudby má významné místo jako teoretik vícehlasu, reformátor
notového písma a tvůrce metody pro zpěv z listu. O svých
vyučovacích postupech se zmiňuje ve spisech Micrologus de
disciplina artis musicae, v předmluvě k antifonáři s notací na
linkách Alliae regulae de ignoto cantu. Nejznámější a
zpravidla vždy znovu citovaný bývá jeho popis postupu
v dopise svému příteli Epistula Michaeli Monacho de ignoto
cantu directa, v němž píše (zkráceno):
„Chceš-li se naučit neznámému zpěvu, milý bratře, je prvním a dosud
obvykle používaným pravidlem, že zahraješ na monochordu tóny podle
písmen, která jsou uvedena nad každou neumou; naslouchaje
5

Slabiky pro intonování tónů měli např. Indové, Číňané, Arabové, Peršané. Také Řeci měli pro tóny tetrachordů
slabiky.
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monochordu můžeš se tak naučit melodii, jak bys ji slyšel z úst
opravdového učitele. Toto pravidlo se spíše hodí malým chlapcům a je
dobré pro začátečníky, ale je velmi nevhodné pro ty, kteří se hudbou stále
zabývají… Neměli bychom stále používat k nastudování neznámého
zpěvu hlasu předzpěváka nebo tónu nástroje, podobně jako slepci, kteří
nemohou jíti bez průvodce, nýbrž musíme si vtisknout hluboko do
paměti rozdílné rysy a vlastnosti jednotlivých tónin (tj. tehdejších modů)
a všechny klesající a stoupající intervaly… Chceš-li si nyní vtisknout
v paměť nějaký tón nebo skupinu tónů tak, že ho ihned a se vší jistotou
můžeš udat, kdykoliv ho potřebuješ, když se s ním setkáš ať v nějakém
známém nebo neznámém zpěvu, pak musíš mít tento tón nebo úryvek na
počátku nějaké tobě dokonale známé a běžné melodie. Proto pro každý
tón, který má být pevně zachycen v paměti, musíš mít po ruce takovou
melodii, která právě tímto tónem začíná, jako je např. následující
melodie, kterou při vyučování chlapců hlavně as též výhradně používám
(podtrženo při úpravě):

Ut queant laxis (v dnešní notaci)
NOTY
„Jak vidíš, začíná tato melodie ve svých šesti poloverších šesti
různými tóny. Když si někdo zapamatuje častým cvičením začáteční tón
každé z těchto řádek tak, že může zazpívat ihned dle libovůle a bez
dlouhého přemýšlení každý řádek, pak také bude moci lehce intonovat
těchto šest tónů s ohledem na jejich vlastnosti všude, kde je uvidí. Ale
také když skupinu tónů jen uslyšíš, aniž bys ji měl před sebou zapsanou,
tu uvaž, která z těchto řádek oné skupině tónů nejlépe odpovídá, a to tak,
že poslední tón úryvku a počáteční tón řádku budou stejné…
Jakmile však začínáš zpívat napsanou, jinak dosud neznámou
melodii, pak musíš dát bedlivý pozor na to, abys každý úryvek právě tak
zakončil, že se závěrečný tón úryvku shoduje s počátečním tónem
příslušného řádku, tj. toho řádku (z cvičného hymnu), který začíná týmž
tónem, jímž úryvek končí. Toto pravidlo Ti poskytne velmi cenné služby,
abys dosud neznámé zpěvy mohl buď správně zpívat, jestliže je máš
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napsané před sebou, nebo je mohl ihned zachytit písemně, jestliže je
nezapsané jen slyšíš“….6.

L. Daniel7 v tomto smyslu zdůrazňuje, že Quido opírá
představy tónů o začátek melodie, kterou si žák snadno
vybaví. Daniel dále píše, že u neznámých melodií je vybavení
toho patřičného stupně závislé na opoře o základní tón tóniny.
Uvádí následující příklad, který používal Metod Doležil jako
pomocnou melodii tzv. rozvodných tónů každého stupně
k nauky základnímu tónu.
NOTY – Daniel, s. 116
I když pozdější pro pozdější použití tzv. quidonské ruky
není prokázáno autorství

Quido z Arezza, patří k častým

doplněním intonačních metod.
OBRAZEK RUKY (s.18)
Guidonská ruka (podle Blahoslava - Musica, tj. Knížka
zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající, Olomouc 1558 – ztraceno,
Ivančice 1569).

Na kloubech levé ruky jsou napsány za sebou všechny
tóny tehdejší soustavy, počínaje špičkou palce (gamma
graecum ut) spirálovitě tak, že od palce se potupuje po
kořenech prstů přes malíček, dále po špičkách prstů
k ukazováku, od něho po prvních kloubech k prsteníku, a po
druhých kloubech zpět k prostředníku, kde končí tónem dd-lasol. Nejvyšší tón soustavy, ee-la, se na ruku již nevešel, a byl
6
7

Citace je vyňata z překladu v publikaci L. Zenkla : Intonace, sluchová analysa a rytmus. Praha 1958, s. 12-13.
Srov. in: Daniel, L.: Quido měl pravdu. AUPO, Hudební věda a výchova 6, Olomouc 1993, s.115 - 122.
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proto umístěn mimo ruku (nad ní). Na této ruce si žáci při
zpěvu ukazovali pravou rukou a snadněji mohli vystihnout
správné použití příslušné slabiky.
Solmizace patří k nejstarším tonálním metodám. Šestitónová
řada ut-re-mi-fa-sol-la byla v 16. století doplněna o sedmý
stupeň, přičemž později bylo neznělé „ut“ nahrazeno znělejším
„do“.
Z mnoha variant, jimiž prošla tonální metoda v minulosti,
uveďme

alespoň některé. Řadu stoupenců měla metoda

číselná, v níž se místo not používaly arabské číslice. Bývá
spojována se jménem J. J. Rousseaua. Základní tón byl vždy
primou, tóny vyšších nebo nižžích oktáv byly označovány
tečkami nad číslicí nebo pod ní. Číselná metoda našla
uplatnění především v Německu (C. A. Zeller, F. W. Koch, B.
L. Natorp) a ve Francii (P. Galin), ovšem ve dvacátém století
se používala méně často. Metoda Tonic-sol-fa, s níž přišla
v roce 1812 Angličanka S. A. Gloverová, bylo užití
solmizačních slabik ve smyslu absolutního označení tónů též
místo notového písma.(V tomto smyslu je dodnes užívána
např. v Rusku.) V Anglii tuto metodu dál rozvinul J. Curven,
který využil solmizačních slabik pro označení relativně
funkčních tónových vztahů a zapojil do výuky i znaky na
ruce. Tato metoda je v Anglii dodnes užívána, tak jako
v Německu její adaptace s názvem metoda Tonika-Do. Tam je
spjata se jmény W. Kühn, A. Stier, P. Schenk. K jejím
charakteristikám patří ještě fonogestika, která byla oporou při
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vybavování

tonálních

vztahů.

Rozvoj

hudební

paměti

podporují i systematicky prováděné hudební diktáty8.
Pro lepší představu fonogestiky uvádím opět ukázku pohybů
ruky při zpěvu solmizačních slabik z knihy Fritze Jödeho:
(Elementarlehre der Musik, gegeben als Anweisung im notensingen,
Berlin 1929.)

OBRAZEK (s.46-47)
Z dalších autorů v Německu měl velký význam pro rozvoj
české intonační metodiky Max Battke (1863-19 ), který v roce
1911 prováděl v Praze istruktáž své metody tzv. Primavista
(Die Erziehung des Tonsinnes, Berlin 1905). Východiskem je
mu anglická metoda Tonic-sol-fa. Pomocí solmizačních slabik
určuje tonální vztahy v durové tónině. Vytvořil další melodii
podle vzoru quidonského hymnu. Diatonické intervaly chápe
ve vztahu k základnímu tónu stupnicové řady. Vedlejší stupně
jsou uváděny ve vztahu k prvnímu a pátému stupni. Značná
pozornost je věnována modulacím podle ukazování tzv.
pohyblivé noty (Wandrnota) – fa se stane do, atd. Další oddíl
je věnován chromatice, a menší část průpravy obsahuje i
intonaci v mollových tóninách a vícehlasý zpěv9.
Z českých stoupenců Battkeho metody uveďme alespoň F.
Spilku, M. Doležila, B. Čeňka, A. Cmírala, A. Hromádku, S.
Dobše.
Dalším rozvinutým solmizačním systémem je pozoruhodná
metoda Zoltána Kodálye, která je v poválečném Maďarsku
součástí hudebněvýchovného vzdělání. V jejím základě jsou
8

U nás se zabýval metodikou hudebního diktátu např. František Spilka (Hudební diktát, Praha 1844).
Jako doplněk k knize Primavista (190) vydal M. Battke v roce 1913 Unerschöpfliche Übungen für das
Primavistasingen – cvičení pro zpěv z listu a pro rytmus ve formě osmitaktových měniteklných tónových řad. Na
tuto knihu navázala ještě řada dalších příruček tohoto plodného autora.
9
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prostoupeny prvky metody Tonic-sol-fa (užití solmizace,
fonogestika), francouzské číselné metody i rysy metody
Tonika-Do. Východiskem vyučování je praktický příklad, na
kterém se žáci náslechem seznámí s intonačním problémem.
Při zvládání určitého kroku jsou oporou jednotně určené písně.
V jejich volbě se uplatňuje folklór, založený převážně na
mollové pentatonice.
V českých zemích jsou nejužívanější intonační metodiky M.
Doležila, F. Lýska, L. Daniela,

k nimž přistupují ověřené

publikace B. Čeňka, J. Kofroně, B. Kulínského, Č. Staška, F.
Sedláka, J. Koláře a dalších. Povšimněme si blíže alespoň těch
prvních tří.
Téměř sto let se při výuce intonace uplatňuje metoda
Metoda Doležila (podle jeho učebnice Intonace a elementární
rytmus,Praha 1922 – řada dalších vydání). Autor tu přebírá
z Battkeho

metody

solmizační

slabiky

i

návaznost

jednotlivých kroků, jimž tvoří zásadní oporu zasazení do
durového tónického kvintakordu. V úvodu učebnice Doležil
objasňuje své chápání vztahů uvnitř tóniny. Tónický durový
kvintakord (I., III., V. stupeň) vnímá jako tóny hlavní, na nichž
jsou další tóny v řadě závislé (tj. II., IV., VI., VII. stupeň).
Tzv. pamětné tóny z Battkeho metody neužívá. Chromatické
tóny hodnotí jako tzv. tóny citlivé (stoupající či klesající)
k tónům hlavním

i vedlejším. Díky jistotě při intonování

obratů durového kvintakordu je možné snadněji intonovat
chromatické tóny. Tento postup (podle Doležilovy učebnice)
je tradičně uplatňován na konzervatořích, kde lze počítat
s určitou hudební vyspělostí studentů.
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Na základních školách se v minulém století významně a
inovačně uplatňovaly dvě varianty tonální metody. Od
dvacátých let krystalizovala metoda tzv. nápěvkové intonace,
s níž přišel František Lýsek

10

(1904-1977). Základním

východiskem je tu dvanáct vybraných incipitů známých
lidových písní, které fungují jako intonační modely. Nápěvek
se stává prostředkem k vytvoření představ tónových spojů.
Nápěvky se nacvičují imitací, zpívají se nejprve s textem, pak
bez něho. Např. nápěvek písně „Rostó, rostó“ je modelem pro
velkou sekundu, „Ovčáci, čtveráci“ pro durový tonický
trojzvuk. Každý intonační krok je upevňován zpěvem dalších
písní s tím určeným intervalem. V další fázi se představy
upevňují i oporou o notový záznam.
Tonální metoda písňová Ladislava Daniela se rozšířila před
padesáti lety11. Daniel vychází z běžné praxe, v níž si každý
člověk, obdařený hudebním sluchem, umí vybavit začátky
melodií (lidových) písní v dané tónině a stejně tak umí zpívat
vzestupné a sestupné řady tónů po stupnici12. Proto ve své
tonální metodě učí žáky intonovat tzv. volné nástupy (tj. první
tón melodie melodie a uprostřed melodie každý tón po větším
intervalu), které si vybavují pomocí opěrných písní – to
znamená takových, které začínají na tom určitém stupni
v tónině. Odpočátku si všímá i rytmické stránky zvolených
modelů, která je pro fixaci velmi významná. Důsledně užívá

10

Po počátečních článcích v časopisech vyšla celá řada publikací k této problematice. K nejvýznamnějším patří:
Nápěvková intonace (1951), Hudební prvouka (1953), Vokální intonace a rytmus (1955), Dětský sborový zpěv
(1954), Vokální intonace - nápěvková metoda (1967), Metodika hudební výchovy v 1.-5. ročníku ZDŠ (1975).
11
Srov. např. Hudební výchova, Praha 1955/1956.
12
Celoživotní zkušenosti L. Daniela při intonování podle jeho metody sumarizují zejména jeho učebnice:
Intonace a sluchová analýza I.(1994), II. (1992), Hudební výchova – cvičebnice zpěvu a hudební nauky(1988),
Intonační cvičení I, Diatonika (1980), II, Chromatika (1981), Kapitoly z metodiky hudební výchovy (1994).
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určených slabik pro příslušné rytmické hodnoty. Také tato
metoda počítá v následující fázi s notovým záznamem.
I člověk, obdařený absolutním sluchem, si musí osvojit
chápání vztahů mezi tóny uvnitř tóniny. Proto se učí intervaly,
tj. vzdálenosti jednotlivých tónů a principy jejich spojování do
souzvuků. K tomu by mohla sloužit metoda intervalová.
Ovšem i člověk se sluchem relativním užívá při aplikaci
některých metod (a zvláště v konkrétní pěvecké praxi) znalostí
intervalů k urychlení představ při intonování zejména méně
zpěvných kroků na vedlejších stupních v melodii.

S tímto

způsobem počítá Metod Doležil ve své učebnici, ale zpravidla
až pěvecká a hudební zběhlost vede interprety k takovým a
dalším kombinacím.
Při osvojování základních či středně obtížných melodií,
analýze souzvuků je nutné prostudovat základní příručky a
získat intonační jistotu. I v těch elementárnějších podobách je
třeba cvičit rozlišovací schopnosti pro vícehlas. Zpočátku lze
postupovat zpěvem v paralelních terciích a sextách, poté
vytvořit návyk na vnímání akordů a jejich obratů v tonální
kadenci, avšak paralelně s tím je dobré vnímat i (jednoduché)
polyfonní vedení hlasů – dvou i tří a čtyřech. I Doležilova
příručka má taková jednoduchá cvičení.
Kontrolní otázky:
Které tradiční intonační metody znáte? Umíte objasnit odlišnosti mezi nimi?
Která z intonačních metod vyhovuje Vám a proč?
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5. Několik dobrých rad k volbě optimálního
individuálního postupu
Doležilova učebnice je na pohled útlá brožurka. Nedejte se
tím zmást a počítejte s tím, že pokud máte se zpěvem z listu
méně zkušeností, budete potřebovat na zvládnutí určené látky
určitý čas. Zpěv melodií se bez znalosti jejich místa a role
v tónině nedá naučit zpaměti jako třeba nějaká báseň.
Pro zjištění toho, jak na tom jste, velmi doporučuji
průběžně zpívat z listu neznámé lidové písně – zpěvníků je
bezpočet. Od těch oblíbených školních zpěvníků „Já písnička“
až k vhodnějším titulům ze známých sbírek lidových písní
( např. F. Sušil, K. Plicka, V.Novák, J. Markl – K. J. Erben, L.
Janáček, F. Bartoš, Č. Holas, J. N. Polášek aj.) A až si nějakou
tu píseň zazpíváte, zkuste si ji zapsat v notách. Je to jednak
výborné cvičení na paměť (jak přesný máte obtisk té písně
v hlavě), i na to, jak se zapisují melodie (to je dobré i
z hlediska tzv. gramatiky záznamu). Také se vyplatí zapsat si
tutéž píseň v jiné tónině (pro kontrolu si pak můžete zahrát
svůj záznam na klavír či na jiný nástroj který budete mít při
práci k dispozici).
Když Vám tato činnost (včetně přesného zpěvu
Doležilových cvičení) nebude činit obtíže, budete na tom
dobře.
Pak už můžete proťuknout rytmická cvičení a přidat
analýzy souzvuků – obratů akordů a souzvuky se sekundami a
opět si něco z toho zkuste napsat.
K dobrým zkušenostem patří pamatovat při osvojování
obtížnějších kroků na Komenského zásady přiměřenosti,
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opakování, a zejména vlastní vnitřní kázně, která by Vám
neměla dovolit postupovat k další stránce, dokud nebudete
umět a chápat všechna cvičení na té předchozí.
K dalším pomůckám, jak si osvojit volné nástupy v tónině,
či později rychlé intervalové kroky, doporučuji, aby si
posluchači sestavili své vlastní „tabulky“ s písničkami či
melodiemi, které si kdykoliv budou umět vybavit a s jejich
pomocí zvládali některá pro ně obtížná místa. Je při tom třeba
dát pozor na to, aby všechny takto zvolené tónové vzdálenosti
začínaly v té pomůcce pokud možno na prvním stupni
v tónině, anebo se vázaly od volného nástupu tónu k prvnímu
stupni! Např. volný nástup šestého stupně reprezentuje píseň
Ach není, tu není, co by mne těšilo, (nebo Ó Velvary), zatímco
interval velké sexty představuje zas píseň U panského dvora.
K rychlejšímu zvládnutí doporučuji v Doležilově učebnici
vždy prozpívat nejprve levé stránky – prvních 10 kapitol, a
pak zase pravé stránky.
Nezapomínejte na záznam jednohlasých i vícehlasých úryvků (nejlépe úpravy lidových písní, zase od těch jednodušších
k složitějším) – záleží jen na Vás, kam budete schopni dojít.
Určitým korektivem Vám mohou být i Vaše příklady z harmonie.
Součástí intonační průpravy je i zpěv církevních modů a
orientace v jejich tónových vztazích. Je to v zásadě snadné,
když si studenti vybaví jejich tónorod a charakteristické
stupně. Za vynikající pomůcku v tomto okruhu melodiky
považuji

vyhledávání

a

určování

melodií

ze

sbírek

moravských lidových písní. Jsou to jednak písně svým
průběhem nevšední a mimoto přitom můžete sledovat, jak
21

leckdy v záznamech těchto melodií chybovali i přední
sběratelé, když se je snažili vtěsnat do dur-mollového
přepisu13.
Všechno, co je zde uvedeno, se dá naučit a jen na Vás bude
záležet, za jakou dobu.

13

Leccos z toho ozřejmí výborná práce o moravských písních a jejich zákonitostech. Srov. Trojan, J.: Moravská
lidová píseň. Praha 1980.
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