PŘÍLOHY
Příloha 1 – Kvantitativní analýza dotazníků
Kvantitativní analýza dotazníků byla provedena ve dvou fázích. V první fázi jsem
v poloţkové analýze prověřil obtíţnost poloţek. V druhé fázi jsem provedl výpočet
reliability (Cronbach α) pro jednotlivé škály. Všechny výpočty byly provedeny v rámci
předvýzkumu na vzorku 30 ţáků ZUŠ Trutnov.

1. Kvantitativní položková analýza
a) U kaţdé poloţky jsem nejdříve zjišťoval obtíţnost poloţky. V prvním kroku
jsem spočítal aritmetický průměr (μ) bodových zisků jednotlivých poloţek. Dále jsem
dle vzorce: μ – nejmenší hodnoty škály / max. hodnota škály – min. hodnota škály
spočítal hodnotu obtíţnosti poloţky. Kritérium pro vyhovující poloţku byl interval
<0,1;1>. Tomuto kritériu vyhověly všechny poloţky.
b) Po výpočtu obtíţnosti poloţek jsem v programu SPSS 18 spočítal korelace mezi
bodovými zisky poloţek jednotlivých škál a hrubým skórem celých škál.
Pro výpočet korelačních koeficientů jsem pouţil metodu Sprearmanovy pořadové
korelace. Kritérium pro vyhovující poloţku byl interval <0,2;1>.
Výpočet korelace jsem opakoval celkem třikrát. Po prvním výpočtu korelací byly
vyřazeny dvě poloţky, po druhém výpočtu byla vyřazena jedna poloţka. Po třetí
korelaci jiţ vyhověly všechny poloţky.
Konkrétně se jednalo o následující výpočty:


Korelace všech položek flow s celkovým hrubým skórem škály flow.
– Po první korelaci nevyhověly poloţky č. 14 (rs = 0,159) a č. 18 (rs = 0,182).
– Po druhé korelaci (bez poloţek č. 14 a 18) nevyhověla ještě poloţka č. 16
(rs = 0,194).
– Po třetí korelaci (bez poloţky č.16) vyhověly všechny poloţky.



Korelace položek škály intrinsická motivace s celkovým hrubým skórem
intrinsická motivace.

– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.


Korelace položek škály identifikovaná regulace s celkovým hrubým skórem
škály identifikovaná regulace.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.



Korelace položek škály externí regulace s celkovým hrubým skórem škály
externí regulace.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu. Položka č. 3 sice také při
korelaci s celkovým hrubým skórem vyhověla kritériu (rs = 0,374), ale
vykazovala velmi slabé korelace s ostatními poloţkami této škály, v jednom
případě dokonce korelaci zápornou (tabulka č. 13). Z toho důvodu jsem poloţku
č. 3 z Dotazníku motivace vyřadil.

Correlations
Spearman’s rho
ER3

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

ER3
1,000
.
30

ER7
,052
,784
30

ER11
-,028
,882
30

ER15
,036
,849
30

ERHS
,374
,042
30

Tabulka č. 13 Korelace škály externí regulace


Korelace položek škály amotivace s celkovým hrubým skórem škály
amotivace.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.



Korelace položek škály podpora autonomie s celkovým hrubým skórem
škály podpora autonomie.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.



Korelace položek škály podpora potřeby vztahu s celkovým hrubým
skórem škály podpora potřeby vztahu.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.



Korelace položek škály podpora kompetence s celkovým hrubým skórem
škály podpora kompetence.
– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.



Korelace položek škály optimální výzvy s celkovým hrubým skórem škály
optimální výzvy.
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– Všechny poloţky vyhověly stanovenému kritériu.

2. Výpočet reliability
Po výpočtu korelací jsem v programu SPSS 18 spočítal hodnoty Cronbach α (jiţ
bez poloţek č. 14, 16 a 18 z Dotazníku flow a poloţky č. 3 z Dotazníku motivace).
Cronbach α jsem spočítal pro všechny škály (flow, intrinsická motivace, identifikovaná
regulace, externí regulace, amotivace, podpora autonomie, podpora vztahu, podpora
kompetence). Výsledné hodnoty prokázaly vysokou reliabilitu dotazníků.

Výsledné hodnoty Cronbach α jednotlivých škál spočítané
po třech korelacích s hrubými skóry:
Case Processing Summary

Cases

Valid
Excluded

a

Total

N

%

30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

1. Flow – Cronbach α (bez položek č. 14, 16, 18)
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,863

21

2. Intrinsická motivace – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,834

4

3. Identifikovaná regulace – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,741

4

3

4. Externí regulace – Cronbach α
(bez položky č. 3)
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,665

3

5. Amotivace – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,791

4

6. Podpora autonomie - Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,816

5

7. Podpora potřeby vztahu – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,717

5

8. Podpora kompetence – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,737

5

9. Optimální výzvy – Cronbach α
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,716

5

4

3. Validita dotazníků
V případě Dotazníku flow lze hovořit o obsahové validitě. Csikszentmihalyi
vymezil konstrukt flow osmi základními charakteristikami (viz Teoretická část).
Dotazník flow obsahuje poloţky pokrývající všechny charakteristiky flow (s výjimkou
charakteristiky „Zpětná vazba“).
U Dotazníku učitel je prokazování validity obtíţnější. V jistém smyslu je také
moţné hovořit o obsahové validitě, protoţe tento dotazník – stejně jako Dotazník flow
– obsahuje všechny druhy podpory intrinsické motivace, jak o nich hovoří Deci a Ryan
(podpora autonomie, vztahu, kompetence a stanovování optimálních výzev). Nelze ale
tvrdit, ţe jsem vyčerpal všechny způsoby, jakými můţe učitel podporovat vnitřní
motivaci.
Prověřil jsem proto pojmovou validitu, kdyţ jsem nechal výsledné formulace
dotazníku posoudit nezávislými odborníky (jednalo se o tři kolegy, učitele hudebního
oboru). Domnívám se, ţe v případě Dotazníku učitel lze také hovořit o face validitě, neboť

poloţky dotazníku přímo popisují dané kategorie (příkladem můţe být škála „Podpora
autonomie“ a poloţka č. 4 „Nechává mě, abych si na některé věci přišel sám.“).
Validitou Dotazníku motivace jsem se nezabýval, neboť jeho originální verze byla
opakovaně s pozitivním výsledkem prověřena v rámci studie Guaye, Valleranda
a Blancharda (2000).
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Příloha 2 – Dotazníky použité ve výzkumné části
Kolik je ti let? (zapiš číslicí do vedlejšího okénka)
Jsem (zakroužkuj odpověď)

žena

muž

Na jaký nástroj hraješ? (pokud hraješ na dva nástroje,
vyber ten, který je pro tebe důležitější a jeho název napiš do
vedlejšího okénka)

Kolik let hraješ na nástroj? (zapiš číslicí do vedlejšího
okénka)

Odhadni, kolikrát týdně cvičíš? (zakroužkuj svoji odpověď)
1x týdně

2x týdně

3x týdně

4x týdně
den

5x týdně

6x týdně

každý

Odhadni, kolik minut věnuješ cvičení během jednoho
dne? (počet minut napiš do vedlejšího okénka)
Hraješ v ZUŠ v nějakém souboru, kapele nebo
orchestru? (zakroužkuj správnou odpověď)

ANO

NE

DOTAZNÍK Č. 1
Co prožíváš při hraní na nástroj?
V tabulce je uvedeno 21 různých odpovědí na tuto otázku. Přečti si, prosím, pozorně
každou odpověď. U každé odpovědi zakroužkuj číslo, které nejlépe vystihuje, jak často
se ti stává, že prožíváš to, co obsahuje odpověď (čím víc bodů, tím častěji se ti děje to,
co popisuje odpověď).

1

2

3

to se mi nikdy nestalo

4

5

6

občas

7
pokaždé

1. Při hraní se soustředím jen na hudbu.

1

2

3

4

5

6

7

2. Při hraní se mi stává, že úplně zapomenu na čas.

1

2

3

4

5

6

7

3. Při hraní mám pocit, že se mi všechno daří tak, jak
chci.

1

2

3

4

5

6

7

6

1

2

3

to se mi nikdy nestalo

4

5

6

občas

7
pokaždé

4. Při hraní si neuvědomuji, že mám hlad nebo žízeň.

1

2

3

4

5

6

7

5. Když hraju, chci to mít rychle za sebou.

1

2

3

4

5

6

7

6. Mám pocit, že hraní je pořád stejné, radši bych
dělal(-a) něco jiného.

1

2

3

4

5

6

7

7. Při hraní zapomínám na strach nebo obavy, že něco
pokazím.

1

2

3

4

5

6

7

8. Při hraní zapomínám na to, že se cítím unavený/ná.

1

2

3

4

5

6

7

9. Při hraní se nesoustředím na to, co právě dělám.

1

2

3

4

5

6

7

10. Při hraní nemyslím na nic jiného, moc si
neuvědomuji, co se děje kolem mě.

1

2

3

4

5

6

7

11. Při hraní jsem nervózní a dělám chyby.

1

2

3

4

5

6

7

12. Hraní mě unavuje a je mi nepříjemné.

1

2

3

4

5

6

7

13. Při hraní mám pocit, že ruce „samy vědí, co mají
dělat“; nepřemýšlím o tom, co mám dělat v nejbližší
chvíli.

1

2

3

4

5

6

7

14. Při hraní mám pocit lehkosti a nenucenosti.

1

2

3

4

5

6

7

15. Při hraní mám pocit, že se nechávám hudbou
„unášet“.

1

2

3

4

5

6

7

16. Když hraju, mám pocit, že to jde samo.

1

2

3

4

5

6

7

17. Při hraní si uvědomuji jen to, co se děje teď a tady
(nemyslím na to, co budu dělat později nebo co jsem
udělal/la).

1

2

3

4

5

6

7

18. Při hraní se bojím, že to pokazím.

1

2

3

4

5

6

7

19. Při hraní zapomínám na běžné starosti.

1

2

3

4

5

6

7

20. Mám pocit, že hraní je hlavně dřina a námaha.

1

2

3

4

5

6

7

21. Často jsem překvapen/na, kolik času během hraní
uběhlo.

1

2

3

4

5

6

7

7

DOTAZNÍK Č. 2
Proč se v současnosti věnuješ hraní na nástroj?
V tabulce je uvedeno 15 různých odpovědí na tuto otázku. Přečti si pozorně každou
odpověď a rozhodni se, jak moc s touto odpovědí souhlasíš.
U každé odpovědi, prosím, zakroužkuj číslo, které nejlépe vystihuje tvůj názor (čím víc
bodů dáš, tím víc s odpovědí souhlasíš).

1

2

3

vůbec nesouhlasím

4

5

6

tak napůl

7
naprosto souhlasím

Proč se v současnosti věnuješ hraní na nástroj?
1. Protože si myslím, že je to zajímavá aktivita.

1

2

3

4

5

6

7

2. Dělám to pro svoje vlastní dobro.

1

2

3

4

5

6

7

3. Je asi hodně dobrých důvodů, proč by se mělo hrát
na nástroj, osobně teď ale žádný nevidím.

1

2

3

4

5

6

7

4. Protože si myslím, že je to příjemná aktivita.

1

2

3

4

5

6

7

5. Protože si myslím, že hrát na nástroj je pro mě dobré.

1

2

3

4

5

6

7

6. Protože hraní na nástroj je něco, co musím dělat.

1

2

3

4

5

6

7

7. Na nástroj sice hraju, ale nevím, jestli to má nějaký
smysl.

1

2

3

4

5

6

7

8. Protože si myslím, že je to zábavná aktivita.

1

2

3

4

5

6

7

9. Protože jsem se pro to sám rozhodl/la.

1

2

3

4

5

6

7

10. Protože nemám jinou volbu.

1

2

3

4

5

6

7

11. Nevím, nevidím nic, co by mi to dávalo.

1

2

3

4

5

6

7

12. Protože se při hraní cítím dobře.

1

2

3

4

5

6

7

13. Protože si myslím, že je pro mě tato aktivita důležitá.

1

2

3

4

5

6

7

14. Protože mám pocit, že na nástroj musím hrát.

1

2

3

4

5

6

7

15. Hraju sice na nástroj, ale nejsem si jistý/tá, jestli je to
ta správná aktivita, které bych se měl/la dál věnovat.

1

2

3

4

5

6

7

8

DOTAZNÍK Č. 3
Jaký je tvůj učitel hudby? (týká se učitele, který tě učí hrát na nástroj)
V tabulce je uvedeno 20 různých odpovědí na tuto otázku. Přečti si pozorně každou
odpověď a rozhodni se, jak moc s touto odpovědí souhlasíš.
U každé odpovědi, prosím, zakroužkuj číslo, které nejlépe vystihuje tvůj názor.

1
vůbec nesouhlasím

2
spíš nesouhlasím

3

4

tak napůl

spíš souhlasím

Jaký je tvůj učitel hudby?
1. Učitel mi dává při různých příležitostech vybrat z
různých možností (například při volbě skladby).

5
naprosto souhlasím

1

2

3

4

5

2. Je trpělivý, když mi něco nejde.

1

2

3

4

5

3. Umí se radovat z mých úspěchů.

1

2

3

4

5

4. Nechává mě, abych si na některé věci přišel sám
(vymyslet prstoklady, doprovod a tak podobně).

1

2

3

4

5

5. Úkoly, které mi dává, nejsou ani moc lehké, ani moc
těžké.

1

2

3

4

5

6. Ptá se mě na můj názor.

1

2

3

4

5

7. Umí při hodině vytvářet příjemnou atmosféru.

1

2

3

4

5

8. Nebojím se mu říct, že se mi nějaký úkol nelíbí.

1

2

3

4

5

9. Když se mi něco nedaří, povzbuzuje mě.

1

2

3

4

5

10. Dává mi zajímavé úkoly, na které se těším (týká se
hudby).

1

2

3

4

5

11. Když se mi nějaký úkol nelíbí, tak mě do něj nenutí.

1

2

3

4

5

12. Když něco slíbí, tak to dodrží.

1

2

3

4

5

13. Když se mi něco povede, umí to ocenit.

1

2

3

4

5

14. Umí přesně pojmenovat, co mi jde a co nejde.

1

2

3

4

5

15. Úkoly, které mi dává, jsou přiměřeně náročné.

1

2

3

4

5

16. Bere vážně můj názor.

1

2

3

4

5

17. Zadává mi jasné a srozumitelné úkoly, co mám doma
dělat.

1

2

3

4

5

18. Všímá si i malých zlepšení a pochválí mě za ně.

1

2

3

4

5

19. Vymýšlí pro žáky zajímavé projekty a akce, kterých se
rád/da účastním.

1

2

3

4

5

20. Těším se, že se s ním zase příště uvidím.

1

2

3

4

5
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Příloha 3 – Položky Dotazníku flow podle
jednotlivých charakteristik
(bez charakteristiky „Zpětná vazba“)
Soustředění
1. Při hraní se soustředím jen na hudbu.
10. Při hraní nemyslím na nic jiného, moc si neuvědomuji, co se děje kolem mě.
9. Při hraní se nesoustředím na to, co právě dělám.
Sebezapomnění
13. Při hraní mám pocit, ţe ruce „samy vědí, co mají dělat“; nepřemýšlím o tom,
co mám dělat v nejbliţší chvíli.
15. Při hraní mám pocit, ţe se nechávám hudbou „unášet“.
18. Při hraní se bojím, že to pokazím.
Změněné vnímání času
2. Při hraní se mi stává, ţe úplně zapomenu na čas.
21. Často jsem překvapen/na, kolik času během hraní uběhlo.
5. Když hraju, chci to mít rychle za sebou.
Kontrola nad děním
3. Při hraní mám pocit, ţe se mi všechno daří tak, jak chci.
7. Při hraní zapomínám na strach nebo obavy, ţe něco pokazím.
11. Při hraní jsem nervózní a dělám chyby.
Lehkost, snadnost
14. Při hraní mám pocit lehkosti a nenucenosti.
16. Kdyţ hraju, mám pocit, ţe to jde samo.
20. Mám pocit, že hraní je hlavně dřina a námaha.
Nevnímání tělesných potřeb
4. Při hraní si neuvědomuji, ţe mám hlad nebo ţízeň.
8. Při hraní zapomínám na to, ţe se cítím unavený/ná.
12. Hraní mě unavuje a je mi nepříjemné.
Splývání činnosti a vědomí
19. Při hraní zapomínám na běţné starosti.
17. Při hraní si uvědomuji jen to, co se děje teď a tady (nemyslím na to, co budu dělat
později nebo co jsem udělal/la).
6. Mám pocit, že hraní je pořád stejné, radši bych dělal/la něco jiného.
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Příloha 4 – Položky Dotazníku učitel podle
jednotlivých kategorií
Podpora autonomie
1. Učitel mi dává při různých příleţitostech vybrat z různých moţností (například při
volbě skladby).
6. Ptá se mě na můj názor.
11. Kdyţ se mi nějaký úkol nelíbí, tak mě do něj nenutí.
16. Bere váţně můj názor.
4. Nechává mě, abych si na některé věci přišel sám (vymyslet prstoklady, doprovod
a tak podobně).
Podpora potřeby vztahu
7. Umí při hodině vytvářet příjemnou atmosféru.
20. Těším se, ţe se s ním zase příště uvidím.
12. Kdyţ něco slíbí, tak to dodrţí.
3. Umí se radovat z mých úspěchů.
8. Nebojím se mu říct, ţe se mi nějaký úkol nelíbí.
Podpora kompetence
13. Kdyţ se mi něco povede, umí to ocenit.
18. Všímá si i malých zlepšení a pochválí mě za ně.
2. Je trpělivý, kdyţ mi něco nejde.
9. Kdyţ se mi něco nedaří, povzbuzuje mě.
14. Umí přesně pojmenovat, co mi jde a o co nejde.
Stanovování optimálních výzev
19. Vymýšlí pro ţáky zajímavé projekty a akce, kterých se rád/da účastním.
5. Úkoly, které dostávám, nejsou ani moc lehké, ani moc těţké.
10. Dává mi zajímavé úkoly, na které se těším (týká se hudby).
15. Úkoly, které mi dává, jsou přiměřeně náročné.
17. Zadává mi jasné a srozumitelné úkoly, co mám doma dělat.
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Příloha 5 – Rozhovory
Vašek, 11.1.2013
T.K.: Nejdřív se tě chci zeptat, v kolika si začal hrát?
Vašek: Druhá třída.
T.K.: Kolik to je roků - sedm?
Vašek: Hm...tak asi.
T.K.: Takţe hraješ teďka kolik let?
Vašek: Takţe kdyţ mně je sedmnáct, tak deset let.
T.K.: Můţeš se ohlídnout za tvým hraním? Zkus nějak popsat, jak se vyvíjel tvůj vztah
k tomu hraní. Jestli tě museli přemlouvat, nutit nebo jsi to vţdycky dělal s chutí,
s radostí, nikdo tě nemusel nutit. A jestli to mělo nějakej vývoj – jak to bylo na začátku,
jak později. Jak se to proměňovalo, ten vztah ke hře na nástroj?
Vašek: Tak na začátku, ani ne tak rodiče, ale jako z respektu k panu učiteli... jsem se
jako tak donutil vţdycky, ale nic moc.
T.K.: Moc tě to nebavilo ze začátku?
Vašek: No bavilo, ale člověk neměl jako tu sílu se k tomu přinutit. Dycky ke konci
týdne se na to podíval... Ale pak velká změna přišla, kdyţ jsem se začal učit tu
improvizaci a tak dále.
T.K.: Takţe v tom začátku rodiče na tebe nějak netlačili?
Vašek: To ani né.
T.K.: Nějak ti to připomínali nebo kontrolovali tě, jestli jsi cvičil?
Vašek: Ani ne.
T.K.: Takţe spíš z respektu k učiteli, abys nepřišel nepřipravenej na tu hodinu. Pak jsi
říkal, ţe se to změnilo tou improvizací. To byl ten Honza Kratochvíl? (poznámka T.K.:
Honza K. byl učitel, který před několika lety učil v ZUŠ improvizaci a Vašek jeho hodiny
navštěvoval)
Vašek: To bylo ještě před tím. Pan učitel Halík mi ukázal nějaký základy bluesový
stupnice. To byl asi pátej ročník.
T.K.: A to tě nějak nastartovalo, jo? Ţe tě to začalo samo o sobě bavit?
Vašek: Jo. Člověk vlastně začne zjišťovat, co to hraje. Do tý doby vlastně tu nauku má,
ale nikdy nerozebíráš tu skladbu. Takhle jsem si začal zkoušet zahrát první vlastní věci
a všechno moţný.
T.K.: Takţe kdyţ si začal víc improvizovat na tu kytaru, tak tě to víc chytlo – je to tak?
Vašek: Jo, je to ta tvorba.
T.K.: Pak tady mám otázku, jestli bys dovedl nějak popsat, co při hraní většinou
proţíváš? Jestli je to radost, necháváš se jakoby unášet nebo trochu strach nebo
nepříjemný pocity?
Vašek: Záleţí, co člověk hraje, no. Vyloţeně pro mě je úplně ideální stav, kdyţ se
můţeš uvolnit a improvizovat. Prostě kdyţ máš to sólo, znáš tu skladbu dobře a víš, tak
to je hezkej pocit. Kdyţ si to člověk můţe zahrát a zároveň víš, ţe to tam bude pasovat.
T.K.: Je to jako radostnej pocit, jako kdyţ se tím necháš unýst?
Vašek: Je to jak štěstí, úplná blaţenost.
T.K.: A nějaký nepříjemný pocity? Tréma nebo strach?
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Vašek: To se týče hraní z not. To sem ve stresu, ţe člověk nemůţe udělat chybu. To
nemám moc rád. Dá se to naučit, ale i kdyţ to člověk dobře umí, tak ta odchylka tam
není moţná.
T.K.: A co doma při zkoušení, kdyţ jsi sám doma?
Vašek: Tak to mě baví. To si uţívám.
T.K.: Takţe ta improvizace tě baví víc neţ hraní z not?
Vašek : Hm, jo.
T.K.: Chci se ještě zeptat na rodiče. Jakou hrali roli v tom tvým hraní? Jak na začátku a
jestli se nějak měnila ta jejich role?
Vašek: (pauza) Hm...
T.K.: Přišli s tím, mimochodem, oni, ţe bys měl hrát?
Vašek: No, zeptali se celkem otevřeně, jestli bych nechtěl něco zkusit. Tak jsem to
zkusil.
T.K.: Nějak tě hodně podporovali? Cvičili s tebou?
Vašek: Ani ne.
T.K.: Vaši tě do toho nijak netlačili?
Vašek: No, tak jako hodně ze začátku asi jo, to jo. Ale já jsem měl vţdycky takovou
vizi, ţe bych si chtěl něco zahrát. Jako něco většího. Takţe jsem byl schopnej se jako
dokopat jakoby sám.
T.K.: Jo? Jako od začátku?
Vašek: Jo.
T.K.: Takţe jsi měl vizi, jako ţe budeš hrát v nějaký kapele nebo ţe budeš muzikant?
Vašek: No. Sice ne jasnou, spíš takovej sen prostě. Ţe se tím jako ţivit nebudeš, ale ţe
by to bylo hezký. Kdyţ si na to člověk vzpomněl, tak to jako přinutí.
T.K.: A to uţ se ti objevovalo docela brzo při tom hraní? Jako úplně malej prcek?
Vašek: Jo.
T.K.: Tak to je hezký. A co se týká cvičení. Jak dlouho jsi cvičil ze začátku, jak
v průběhu studia, jak teď?
Vašek: Ze začátku to bylo fakt malinko. No, určitě ne denně, třeba tak tři dny v týdnu.
Kolikrát fakt jen tak deset minut.
T.K.: Začalo se to měnit v nějakým období?
Vašek: No, asi předloni jsem se rozhodl, ţe budu tak dvě hodiny.
T.K.: Jako dvě hodiny denně?
Vašek: Hm. Coţ se ani moc nedařilo, ale bylo to takový předsevzetí. A teďka uţ ty čtyři
celkem v pohodě.
T.K.: Denně?
Vašek: Hm, denně.
T.K.: Myslíš, ţe díky tomu, ţes začal víc cvičit, tak tě začalo víc bavit i hraní nebo spíš
naopak, ţe tě začalo bavit v určitý době víc hraní a kvůli tomu jsi začal víc cvičit. Co
bylo dřív?
Vašek: No asi to hraní. Protoţe mám problém se celkem přinutit k něčemu, co mě
nebaví. Kdyţ je to opravdu pěkná skladba, tak to člověk najde tu chuť. Ale kdyţ je to
technická věc a člověk si sám není jistej. Tak cvičit to jen kvůli tomu, ţe to člověk
jednou zahraje... tak na to jako nemám.
T.K..: Dobrý. Potom tu mám otázku na učitele. Jaký vliv měli učitelé na tvoje hraní?
Vašek: No, kdyţ to někdy slyším, jakým způsobem jsou schopní nutit učitelé ty svý
ţáky, tak jsem docela rád za ty mý učitele. Nevím, jestli bych to jako ustál. Kdyby pan
učitel Halík byl nějakej tvrďák a nutil mě, tak nevím. Já u něj měl vţdycky pocit, ţe to
je na mě. Jednou jsem měl i takový krizový období, ţe jsem fakt nevěděl, jestli toho
nechám a dostal jsem se z toho sám, nikdo mě nenutil a o to jsem radši.
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T.K.: Takţe myslíš, ţe měl velkej vliv?
Vašek: No, v podstatě tak jako tiše dohlíţel. Byl jsem nadšenej.
T.K.: Kdyby byl nějak direktivní, myslíš, ţe by to nešlo tak dobře?
Vašek: No, asi bych si našel nějakej důvod, proč prostě ne.
T.K.: Myslíš, ţe tě tvůj učitel dovedl pro to hraní nadchnout nebo ţe to vzniklo jinak?
Vašek: Líbilo se mně, kdyţ mi ze začátku ty věci hrál. To jsem chtěl umět hrát jako on.
Ale chtěl jsem hrát něco jinýho vţdycky. On je takovej příjemnej člověk, ţe se člověk
nikdy nebál jít na tu hodinu.
T.K.: A co ostatní lidi? Třeba kamarádi, muzikatský vzory, známí muzikanti – jaký
měli vliv na tvoje hraní?
Vašek: Aţ tak moc taky ne. Ze začátku jsem toho ani moc neznal z tý muziky...
T.K.: Já vím, ţe se třeba kamarádíte s tím Jamesem - neměl na tebe vliv? (pozn. T.K.:
jedná se o amerického kytaristu žijícího v ČR – přítel Vítkových rodičů)
Vašek: No, muziku s ním ani neřešíme.
T.K. Chci se ještě vrátit k tý improvizaci. Ty jsi říkal, ţe byla pro tebe důleţitá.
Vašek: To jo, to rozhodně.
T.K.: Bylo to tím, ţe jsi dostal prostor v tý improvizaci? Co pro tebe improvizace
znamená?
Vašek: To, ţe konečně to jako chápeš. Do tý dobu umíš přečíst noty akorát. Sice doteď
mi trvá neţ pochopím nějaký dobrý dílo, ale začínám do toho pronikat.
T.K.: Se to propojí s tou teorií?
Vašek: Já povaţuju za to nejzásadnější, aby člověk - nebo já jestli budu hrát – aby dělal
vlastní hudbu. To vidím jako nejdůleţitější. V tom vidím to umění. V podstatě tu
interpretaci jsem nikdy aţ tak nepochopil, proč se to pořád ještě dělá. Improvizace a
vůbec začít si hledat něco zajímavýho v tý teorii, která jinak je pro spoustu lidí jako
strašně pruda.
T.K.: Něco tě ještě jinýho napadá, co mělo vliv na tvůj vztah k hudbě?
Vašek: No a pak, kdyţ člověk si můţe zahrát s někým. Třeba s Lukášem Kábrtem jsme
si někdy zahráli (poznámka T.K.: Lukáš Kábrt je profesionální kytarista)
T.K. Takţe tě baví ten záţitek s někým zkušeným si zahrát.
Vašek: Pro mě to byl záţitej hezkej.
T.K.: Máš pocit, ţe jsme ještě o něčem nemluvili, co mělo na tvoje hraní ještě vliv?
Vašek: Hodně hrát venku. Hráli jsme třeba na vernisáţích, v muzeu...
T.K.: Takţe ty hudební zkušenosti „live“?
Vašek: No. Protoţe mít zkušenost vystoupit jednou za půl roku, tady někde v sálku na
ţákovským vystoupení, to se člověk jako fakt bojí. To je špatně.
T.K.: A jak seš teď vlastně na tom? Ty se chystáš na konzervatoř?
Vašek: Já se chystám na VOŠku.
T.K.: To je při čem?
Vašek: Při jeţkárně (poznámka T.K.: Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze). Je to přímo
jazzová kytara.
T.K.: A v který kapele teď hraješ? S tím Mírou? (poznámka T.K.: Míra je vedoucí jedné
místní kapely, v níž Vašek hostuje)
Vašek: Jo.
T.K.: A jak často hraješ?
Vašek: No, skoro kaţdej víkend. To je dost podstatný.
T.K.: Hrát...
Vašek: Hm. No, umět předávat tu energii, jak se říká. Neţ se s tím člověk jako ztotoţní,
ţe to je to podstatný na tý muzice. A cvičení mě baví taky, ale ty koncerty jsou dobrý.
T.K.: Tak já toho víc nemám. Moc díky za rozhovor.
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Anežka, 16.1.2013
T.K.: V kolika jsi začala hrát?
Anežka: Začala jsem v druhý třídě.
T.K.: Takţe v sedmi?
Anežka: Tak asi?
T.K.: Takţe hraješ jak dlouho?
Anežka: Teď hraju vlastně osmým rokem.
T.K.: Tobě je...
Anežka: ...patnáct.
T.K. Kdyţ by ses měla ohlídnout za tím studiem - jak se vyvíjel tvůj vztah k hraní?
Museli tě přemlouvat, nějak moc kontrolovat nebo to bylo naopak tak, ţes chtěla sama
hrát, nikdo tě nemusel nutit. jak se to vyvíjelo?
Anežka: No tak ze začátku mě tedy nutili. Co se já pamatuju, tak docela drasticky nesměla jsem třeba jít ven a vůbec musela jsem prostě hrát a od mala hodinu denně a
vůbec mě to nebavilo. Bavit mě to začlo aţ tak někde v šestý, sedmý třídě, kdyţ jsem
začala něco umět a kdyţ uţ jsem si pak mohla hrát i svoje věci. Nejenom ty do školy, ne
jenom tu váţnou, ale prostě cokoliv, tak to mě pak začlo bavit.
T.K.: A byl to nápad tvůj, začít hrát nebo rodičů?
Anežka: Rodičů. Měli doma klavír, tak jsem prostě hrála. Ségra taky.
T.K.: A teď je to jak?
Anežka: No teď mě to hodně baví a neumím si představit, ţe bych nehrála. A je to taky,
ţe chodím do hodně souborů a nejenom sama. Setkávám se s hodně lidma.
T.K.: Takţe ze začátku tě ta hra sama o sobě moc nebavila.
Anežka: No, ze začátku, ale kdyţ jsem zjistila, ţe se taky musí pracovat...
T.K.: Mohla bys nějak popsat, co při hraní proţíváš? Je to spíš nervozita, strach, radost
nebo se necháš unýst tou hudbou?
Anežka: Tak při hraní, podle toho co hraju, cítím obrovský soustředění. Vypustím
úplně všechno. Ale i uvolnění, prostě všechny ostatní problémy co mám vypustím a
soustředím se na to, co zrovna hraju.
T.K.: Máš u toho někdy taky nějaký strachy, nervozity?
Anežka: Při hraní ne, spíš před. Před nějakým vstoupením je strašná nervozita, potom
na tom vystoupení, tam uţ ne. Jako musím se soustředit a uţívám si to.
T.K. Pomáhali ti nějak při cvičení rodiče?
Anežka: Ani ne. Mamka nehraje, táta taky ne. Spíš dělali ten dozor, to bylo hlavní.
T.K.: Nutili tě k tomu, aby si cvičila.
Anežka: Jo.
T.K.: Jak jsi dlouho cvičila ze začátku, jak v průběhu studia a jak teď? Jak se to
vyvíjelo?
Anežka: Já jsem odjakţiva musela hrát hodinu.
T.K.: Uţ od začátku?
Anežka: Uţ od začátku hodinu prostě. Kdyţ na mě přestali tak dohlíţet – v tý pátý šestý
třídě – tak jsem taky hrála hodinu i víc, ale ne v kuse. Dvacet minut a pak pauzu a zase
třeba dvacet minut, a tak. A dneska spíš v kuse. Asi hodinu, kdyţ přijdu večer ze školy,
i víc.
T.K.: Jaký vliv měli na tvoje hraní učitelé?
Anežka: Ze začátku jsem měla pana Ţemličku, on byl velice přísný a já jsem se ho teda
hodně bála. Dával mi toho hodně, moţná i proto mě to nebavilo. Ale hodně toho ze mě
vytáhnul, já toho dokáţu hodně, ale opravdu přes všechny překáţky, takţe to bylo
hodně takový drastický a nebavilo mě to. Teďka mám paní Vinceovou – pátým rokem.
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T.K.: A to uţ bylo v době , kdy tě to začalo bavit?
Anežka: I proto, porotoţe ona uţ po mě nechtěla třeba tak technický věci, ale naučila
mě potom tu hudbu poslouchat a víc to procítit. nejenom se to naučit, ale prostě si to i
uţít. A nechtěla toho po mě tolik. Tím to asi bude, no. Potom mě ještě učil pan Zajíc.
tam to bylo hodně o jiné hudbě – o tom jazzu a frázování a taky o improvizaci, to mě
taky naučil on.
T.K.: To pro tebe mělo nějakej význam?
Anežka: No hodně, hodně, protoţe mě dostal do skupiny lidí a tam mě to taky moc baví
– v Haasbandu a teďka v PPP (poznámka T.K.: místní kapely) .
T.K.: takţe myslím, ţe měli učitelé velkej vliv na tvoje hraní?
Anežka: Určitě, velkej.
T.K.: Co třeba ostatní kamarádi, další osoby, hudební vzory – má to taky vliv na
studium?
Anežka: Tak u mě vliv asi nebyl, protoţe hudební vzory... Já jsem hrála váţnou hudbu
a mě to nebavilo ani hrát ani poslouchat. V tomhle směru jsem hudební vzory neměla. A
kamarádi... no, při těch hodinách tam nikdo není. Tak myslím, ţe asi ne.
T.K.: Ještě ten moment mě zajímá, kdyţ jsi říkala, ţe se něco začalo měnit, ţe se něco
začalo v tom vztahu k hudbě obracet. Můţeš ještě o tom zauvaţovat? Ty jsi říkala, ţe to
byla jednak změna učitele a potom, ţe jsi mohla vymejšlet svoje věci...
Anežka: ... ţe jsem mohla hrát vlastně svoje věci.
T.K.: To byly věci, který jsi sama našla?
Anežka: Našla jsem si je na třeba na internetu – třeba i z populární hudby.
T.K.: A k tomu tě tvoje učitelka přímo vyzvala nebo prostě jsi sama začal hledat
Anežka: To jsem si začala hledat sama a za toho předchozího učitele jsem si to
netroufala. On na to ani nebyl čas taky.
T.K.: A kdyţ si to přinesla na hodinu, tak pro to dostala prostor?
Anežka: Já jsem to nenosila na hodinu.
T.K.: Ty sis to hrála sama?
Anežka: Já jsem si to hrála sama, bavilo mě to.
T.K.: Prostě tě to jen tak napadlo, začít si hledat noty?
Anežka: Hm, já jsme si prostě říkala, ţe to sou skladbičky, který jsem si chtěla zahrát.
A před tím na to nebyl prostor. A teď jsem ho dostala, tak jsem si říkala, ţe si to najdu,
vytisknu
T.K.: A při těch hodinách jste na tom mohli dělat taky?
Anežka: No, kdyţ jsou to větší věci, tak bychom mohli. Ale oni to jsou většinou
jednoduchý věci, který akorát hezky zní, tak si je hraju sama.
T.K.: To je zajímavý. Takţe ty jsi v určitou dobu prostě dostala chuť zahrát si svoje
věci.
Anežka: Protoţe mě taky ta váţná hudba prostě nebavila. Mě to prostě nebaví. A
člověk si chce hrát svoje věci, prostě. Je to něco jinýho. Uţ pro tu změnu, prostě.
T.K.: Takţe tam byla taková touha hrát co tě baví a zvolila jsi si to sama. V tu chvíli tě
to začalo bavit celý víc?
Anežka: Hm, začalo mě to víc bavit, protoţe prostě do tý doby to bylo prakticky
nemyslitelný hrát něco jinýho, neţ měl ten učitel pro mě. A teďka najednou vono to jde.
T.K.: Myslíš, ţe je to taky tou paní učitelkou Vinceovou?
Anežka: No určitě.
T.K.: Ţe ti jako dává prostor, ţe tě v tom podporuje?
Anežka: Ani nepodporuje, ani nedává prostor, ale není tak přísná. Za pana Ţemličky
jsem si říkala, ţe nemůţu. V tý době jsem byla ještě pod tím dohledem. Kolem tý šestý
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třídy ještě začala hrát sestra a teď je pod dohledem ona. Nade mnou se ztratila taková ta
kontrola a je to dobře.
T.K. Ještě tě napadá něco jinýho, co třeba jsme ještě neřekli, co mělo vliv na to, jak
hraješ?
Anežka: Určitě nějaký korepetice. Jsem hrála i s jinými lidmi a kdyţ člověk hraje
s někým jiným, tak je míň nervózní, protoţe tam se to bere jako celek. Kdyţ člověk není
na tom pódiu sám, tak je to takový příjemnější.
T.K.: Ještě mě vlastně napadá to souborový hraní - ty jsi říkala, ţe to pro tebe bylo
nějak důleţitý?
Anežka: Důleţitý uţ kvůli těm lidem. Začala jsem se těšit do hudebky uţ jen na to, ţe
tam uvidím ty lidi. Je s nima sranda, mě to baví prostě. A já se tam pořád učím. Děláme
workshopy o tý hudbě. Jak to vlastně hrát, jak improvizovat, tam se hodně naučím.
T.K.: Ještě něco tě napadá, co bylo důleţitý v tý tvojí hudební dráze?
Anežka: Ještě ta korepetice s tím tanečákem (poznámka T.K.: Anežka druhým rokem
doprovází na klavír při tanečních hodinách malé děti).
T.K.: Je to taky fajn?
Anežka: S nima je to úţasný. Jsem se bála, ţe se tam musí hodně improvizovat.
Dostanu téma a musím zahrát., ale teď je to hezký. Baví mě to a děti jsou úţasný.
T.K.: To je taky zajímavý téma ta improvizace. Říkala jsi, ţe by ses bála improvizovat?
Anežka: Já jsem se hodně bála. Do tý doby jsem vţdycky měla podklad a budu hrát, co
je na tom papíře. A teď uţ to najednou nebylo. Teď bylo téma a prostě... prostě je to
jiný.
T.K.: Byla jsi k tomu nějak vedená – k tý improvizaci?
Anežka: Měla jsem nějaký podklady od paní učitelky, ale spíš ne.
T.K.: Máš z toho ještě strach?
Anežka: Teď uţ ne. Teď uţ jsem si tak nějak zvykla a baví mě to.
T.K.: Je to taky pro tebe nějak důleţitý?
Anežka: Je, určitě.
T.K.: Moc děkuju za rozhovor.
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Katka, 21.1.2013
T.K.: V kolika jsi začala hrát?
Katka: Začala jsem hrát v osmi letech na zobcovou flétnu.
T.K.: A tys potom přestoupila na příčku? (poznámka T.K.: příčka = příčná flétna)
Katka: V jedenácti letech jsem přestoupila na příčnou flétnu.
T.K. A ještě saxofon k tomu máš?
Katka: To jsem měla dva roky a teď uţ jenom jako samouk. V současný době tady uţ
studuju jenom příčnou flétnu.
T.K.: Takţe deset let hraješ?
Katka: Deset let hraju.
T.K.: Chci se zeptat, jestli by ses mohla ohlídnout za tím tvým studiem a jestli bys mi
řekla, jak se vyvíjí tvůj vztah k tomu hraní. Jestli jsi musela být na začátku k tomu nějak
nucena nebo jestli tě to vţdycky bavilo, jestli se to nějak měnilo? Dovedla bys to nějak
popsat, ten vývoj?
Katka: No tak vlastně první impuls, ţe začnu hrát, ţe se začnu učit nějaký hudební
vědě, to bylo ze strany rodičů. Jsou taky hudebníci, tak jsem začla chodit do hudebky.
Vývoj teda hodně ovlivňovali učitelé. To bylo to, co na mě působilo nejvíc. První čtyři
roky jsem hrála na zobcovou flétnu, to mě nebavilo...
T.K.: To bylo u paní...
Katka: ... u paní Kulhánkový. Myslela jsem si, ţe s tím skončím, ţe budu dělat něco
jinýho, ţe jsem k něčemu jinýmu. Pak jsem si ještě řekla, ţe zkusím přestoupit na jinej
nástroj, třeba to bude lepší a k zobcový flétně je blízká příčná flétna, tak jsem začla
chodit k panu Šterclovi. A v podstatě uţ první rok mě to hrozně chytlo, najednou jsem
vlastně sama z vlastní vůle začla cvičit. Tak to byl takovej impulz.
T.K.: To ti bylo tak jedenáct, dvanáct let?
Katka: Jedenáct let.
T.K.: A teď je to jak?
Katka: Teď je to tak, ţe vlastně hraju sama od sebe, ţe to mám ráda, chodím sem ráda.
V podstatě pan učitel mi jenom dává noty. Spíš je to takový samostudium, mi přijde.
T.K.: Chtěl jsem se zeptat, co se týká proţívání u hraní. Co u toho většinou proţíváš?
Je to radost, necháš se unášet nebo nervozita, něco spíš něco nepříjemnýho? Jak bys to
popsala?
Katka: Tak záleţí na situaci, ve který se člověk nachází, ale většinou je to radost.
V poslední době je to takový, ţe člověk něco můţe předat okolí, něco, z čeho by i okolí
mohlo mít radost. Já mám třeba radost hlavně kdyţ dohraju, docvičím nebo něco
odehraju a pak si v hlavě zpětně přehrávám, co se vlastně stalo.
T.K.: A při tom hraní? Máš spíš radostný pocity nebo jak to je?
Katka: A při tom hraní já nejsem schopná říct. Já nejsem schopná se soustředit na to, co
zrovna se ve mě odehrává. Nemůţu říct, kdyţ teď bych vám něco hrála, co ve mě je.
Někdy je to tak, ţe myslím na úplně jiný věci, někdy slyším prostě jenom tu hudbu a uţ
nedokáţu myslet na nic jinýho.
T.K.: Chci se zeptat na rodiče, jaký měli na tvoje hraní vliv?
Katka: Jak jsem říkala, tak první impulz byl samozřejmě od rodičů.
T.K.: A jak ti to podali? Jako, ţe bys měla, ţe by to bylo dobrý – dali ti volbu?
Katka: Oni mně to podali tak, ţe bych měla mít nějaký - tehdá tomu říkali - krouţky při
škole a ţe můţu chodit do ZUŠ, do hudebky a ţe si můţu vybrat ještě další obor
v ZUŠce a ţe si můţu vybrat, jakej nástroj chci. Tak mně to podali a já jsem proti tomu
nic nenamítala, mně to nepřišlo jako něco špatnýho. Hlavně ani v tý době, v tom věku,
jsem si to neuvědomovala. Ze začátku mě trochu nutili cvičit, protoţe já jsem moc
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necvičila, nehrála, ale potom uţ vůbec. Vţdycky mi vyšli vstříc. Třeba mi platí školné,
nástroj koupili...
T.K.: Takţe tě v tom podporovali, dělali zázemí...
Katka: ... přesně tak.
T.K.: A nenutili tě nějak moc?
Katka: Ne, to nikdy. I kdyţ... kdyţ jsem byla menší, tak říkali „běţ cvičit“, ale nikdy to
nebylo drastický. Jen abych uměla na hodinu, abych byla připravená.
T.K.: Jak dlouho cvičíš a jak se to vyvíjelo?
Katka: Ona je otázka cvičení a hraní. Třeba cvičení, kdy člověk se do toho fakt
soustředí a mám pocit, ţe se posouvám někam dál, tak to třeba dvě hodiny denně. Ale
jsou dny, kdy si jen tak hraju, pro sebe, kdyţ nemusím nic jinýho dělat. To nedokáţu
říct, jak dlouho hraju.
T.K.: A kdyţ jsi začínala? Kdyţ tě to nebavilo?
Katka: Třeba patnáct minut? A i to se mi zdálo dlouhý. Abych na hodině uměla, něco
předvedla.
T.K.: Mám tady otázku, co se týká učitelů, ale o tom jsi uţ sama mluvila. Mohla by ses
ještě k tomu se vrátit? Co třeba tě odrazovalo na tom vedení tý první učitelky nebo
v čem se to změnilo, ţe tě to pak začalo bavit? Ty jsi chodila pak ještě k panu
Vančurovi a panu Zajíci. Dovedla bys to nějak zevšeobecnit, co tě podpoří, co tě brzí?
Katka: No třeba v začátcích, na tu zobcovou flétnu, kdyţ paní učitelka chtěla všechno
dotáhnout do poslední tečky, jak se to mělo hrát. Myslím si, ţe to v začátcích není
dobrý. No a pan Štercl měl úplně odlišnej přístup. To bylo všechno jen tak rámcově,
aby ţák poznal, co se dá hrát. Moţná teď, kdyţ jsem se vypracovala, mi to přijde uţ na
škodu. Ţe vlastně nic se nedělá pořádně, jen se to tak prolítne.
T.K.: Jo, takţe ze začátku to přísný, takový to puntičkářství bylo spíš brzdící a teď uţ
bys to docela přivítala?
Katka: Teď uţ bych to přivítala, ale myslím si, ţe záleţí na tom, aby si ţák řekl sám. Ţe
nejenom prostě zahrát si skladbu pro radost nebo dobře umět perfektně se vším všudy,
s přednesem, výrazem.
T.K.: A kdyţ to srovnáš třeba s panem Zajícem nebo Tomášem Vančurou? Ti tě taky
vedli.
Katka: No, pan Zajíc vlastně učil ty ţáky nejdřív milovat hudbu, potom milovat ten
nástroj. Člověk, kdyţ chtěl hrát, tak nejdřív se musel naučit mít rád i ten nástroj,
uvědomovat si, ţe něco takovýho dělá. Do ničeho nikoho nenutil, ţák si musel v hlavě
srovnat sám, jestli chce hrát, jestli se chce připravit, jestli se chce něco naučit.
T.K.: A vyhovovalo ti to?
Katka: Mně osobně to vyhovovalo, ale já jsem k němu chodila do souboru, do kapely a
kaţdej si to přebral po svým, potom tam byli takový lidi, který třeba necvičili, brzdili
celou tu kapelu.
T.K.: Tam bys přivítala pevnější vedení?
Katka: To se dá těţko říct. Moţná spíš pevnější vedení při hodinách toho nástroje neţ u
souborový hry.
T.K.: Takţe tobě vyhovovalo víc u toho Štercla, ţe ti dával jako větší volnost, ţe nebyl
tak putičkářskej?
Katka: Mně to vyhovovalo ze začátku. Protoţe já jsem najednou mohla zkusit zahrát
všechny flétnový koncerty, včechny etudy, mohla jsem si sama vybírat, co budu hrát, co
se naučím. Ale poslední dobou mně to třeba trochu vadí, ţe se to nedělá pořádně, ţe se
naučím skladbu, vím, ţe tam jsou chyby, potřebovala bych s tím poradit, ale učitel
řekne: „To je zbytečný, hrajeme to na ZUŠce, jsme amatéři, nemusí to bejt dokonalý“.
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T.K.: A teď ještě další otázka, jak na tvoje hraní měli vliv kamarádi, další muzikanti
nějaký vzory?
Katka. To je záludná otázka. Co se týče kamarádů, tak v kapele i na ZUŠce jsem
potkala kamarády, lidi, se kterýma jsem si rozuměla, protoţe jsem tam chodili se
zájmem, měli jsme něco společnýho, společný zájem. Takţe to asi mělo vliv. Měli jsme
jak trávit volnej čas, rozuměli jsme si. Vzory, tak... bylo jich hodně. Spíš aţ v pozdější
době. V začátcích jsem nevěděla vůbec, jakej hráč, kde je. A pak, kdyţ jsem si třeba
hledala, jak kdo hrál tu skladbu, tak teprve jsem našla nějaký jména, osobnosti.
T.K.: Je ještě něco jinýho, co si myslíš, ţe mělo vliv na tvůj vztah k hudbě, k tomu
nástroji? Co ještě povaţuješ za důleţitý třeba?
Katka: Tak určitě to, ţe jsem tady dostala moţnost zahrát si v různých uskupeních. Ta
souborová hra, to je o něčem jiným.
T.K.: Motivuje tě to nějak?
Katka: Hm, motivuje. Člověk má moţnost si zahrát, zároveň spoluhráči mohou být
kamarádi. Ta hudba vypadá jinak tím, ţe ji tvoří společně, neţ kdyţ na hodině dá učitel
ţákovi noty a hraj.
T.K.: Ještě se chci vrátit k tomu momentu, k tý době, kdyţ ti bylo jedenáct, dvanáct.
Tam tě to začalo víc bavit? Nebo kdy se to stalo?
Katka: Myslím si, ţe tam. Při tý změně nástroje, při změně učitele.
T.K.: A od tý doby máš pocit, ţe je to jiný, ţe tě to baví víc?
Katka: Myslím si, ţe jo. Asi vlastně moţná ten učitel. I pan Štercl mě naučil, ţe nástroj
se dá milovat, lásku k hudbě. To je do začátku určitě dobrý.
T.K.: Tak to je všechno, moc děkuju za tvůj čas.
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Matouš, 25.1.2013
T.K.: Ty jsi začal hrát v kolika?
Matouš: Poprvé jsem na nástroj sáhl ve svých čtyřech letech, a to bylo pod vedením
mojí první učitelky, a to byla moje mamka. Ta mě vedla ke hře na klavír a doma jsme
trochu spolu cvičili, pak jsem hrál na besídkách ve školce občas pro rodiče. A oficiálně
jsem tedy na klavír začal hrát v polovině první třídy. K houslím – hraju taky na housle –
jsem se dostal vlastně náhodou. Mamka přemýšlela, ţe mě dá do hudebky, a to jsme
ještě nevěděli na co. Protoţe mě nechtěla dát na klavír, ţe to se můţu učit doma. Tak
jsem jen tak jednou – to si pamatuju jako dneska – jsme šli ze školky domů po chodníku
a já jsem říkal jen tak ze srandy: „Tak co třeba na housle kdybych hrál?“ a mamka
najednou se toho chytila a říkala: „No jo, tak pudeš na housle“. Kdyţ jsem nastoupil do
první třídy ve škole, tak mě přihlásila sem do základní umělecký školy na housle. O půl
roku později jsem se tedy přidal i na klavír, to jsem chtěl uţ já, z vlastní vůle.
T.K.: A uţ jsi hnedka od začátku chtěl sám?
Matouš: No, mě to bavilo.
T.K.: A bavilo tě to samo od sebe?
Matouš: Jo, bavilo. Mamka mě přivedla na ten nápad hrát na klavír a mně se to líbilo,
hrát si písničky a pak jsem hrál i jednodušší skladbičky a bavilo mě u toho i sedět a
cvičit si sám.
T.K.: A kdyţ by ses měl ohlídnout za tím, jak se tvůj vztah k hudbě vyvíjel? Na
začátku, pak, a jaký to mělo průběh?
Matouš: Na začátku jsem neměl vztah k hudbě jinej, neţ ţe jsem si hrál písničky,
neznal jsem v podstatě ani ţádné hudební skladatele. Pak jak přišla škola a začal jsem
chodit do základní umělecké školy, tak jsem začal poznávat svět hudby, hudební teorii a
i hudební skladatele, začal jsem poznávat nová díla. S rodičemi chodíme na různé
koncerty a vystoupení, třeba i do Prahy. Ten můj vztah k hudbě se zlepšoval... nebo
myslím si, ţe jsem se s hudbou víc sblíţil a nyní si myslím, ţe hudební teorii znám i
docela dobře a hudební skladatele taky.
T.K.: A co se týká toho, jak tě to bavilo?
Matouš: Baví mě to pořád a stále.
T.K.: Stále více nebo jak to je?
Matouš: Baví mě to stále a snad i stále více. Nebaví mě potom, kdyţ uţ třeba rok hraji
ty samé skladby nebo ten samý repertoár, protoţe cvičíme na nějakou soutěţ
s učitelema. To mě potom uţ začíná otravovat. Ale vţdycky to nějak zkousnu a přeţiju
to.
T.K.: Bylo nějaký období, kdy ses do toho musel nějak nutit nebo někdo tě do toho
musel nutit?
Matouš: No, kdyţ jsem začínal na housle, tak se mnou cvičila mamka ze začátku,
přestoţe na housle nikdy nehrála, ani je nedrţela v ruce, protoţe vlastně hrála na klavír.
To mě do toho trošku strkala, protoţe na housle jsou ty začátky takový pomalý – nejdřív
se učit vybrnkávat, pak vůbec vyloudit tón smyčcem. Pak začly také nějaké jednoduché
písničky a to uţ mě začlo bavit a začal jsem cvičit sám.
T.K.: Ty jsi zmiňoval několikrát mámu - má velký vliv máme na tvoje studium?
Matouš: V nynější době uţ ani ne, uţ na mě ani nedohlíţí. Ze začátku - tedy jak na
housle, tak na klavír - na mě dohlíţela a určitě na to měla velký vliv, protoţe bez ní
bych se do toho sám nepustil. Sice jsem věděl, ţe doma klavír máme, ale byl přikrytý
látkou a byl v koutě uklizený, nikdo na něj nehrál. Aţ teda mamka mě k tomu přivedla a
určitě bez ní bych snad na ty nástroje ani hrát nezačal.
T.K.: Takţe cvičila s tebou ze začátku...
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Matouš: ...ze začátku ano.
T.K.: A teď uţ jsi v tom samostatný...
Matouš: ...teď uţ ano. Teď říkala, ţe mě ráda poslouchá, kdyţ cvičím.
T.K.: Co třeba kamarádi, vrstevníci nebo nějaký hudební vzory? Myslíš, ţe taky měli
vliv na tvoje hraní?
Matouš: Mí vrstevníci... Kdyţ to budu brát ze stránky školní – spoluţáci - tak si
myslím, ţe moc ne. Protoţe ve škole je to většinou tak, ţe tam je tak pět šest dětí, který
hrajou na nějaký hudební nástroj a ten zbytek to v podstatě – jak to říct – no, vůbec
nezajímá. A kdyţ třeba hraju něco při hodinách hudební výchovy, tak jsou z toho
otrávení. Ve škole já moc rád nehraju. To mě trošku odrazuje, ti spoluţáci. Ale jsem
rád, ţe jsem si v základní umělecké škole našel spousty kamarádů, kteří mě podporují,
ţe hraji. A i v orchestriu jsem si našel spoustu kamarádů, kde hraju na housle. Je to
príma, ţe hrajeme takhle společně.
T.K.: A co učitelé - jaký měli vliv na tvoje hraní? Ty jsi vystřídal několik učitelů, ţe
jo...
Matouš:... na housle mám stále jednu paní učitelku a ta je výborná. Musím říct, ţe mě
učí výborně, ţe jsem naprosto spokojen, ţe mně dává hodně znalostí, naučí mě i
techniku, přestoţe jsem jí nikdy neviděl housle drţet v ruce. Ale opravdu naučí snad
úplně všechno. Na klavír jsem vystřídal několik učitelů, tam to bylo takové sloţitější.
Ale musím říct, ţe na jednu stranu je to snad i dobře, protoţe kaţdý mně předal nějaké
zkušenosti a od kaţdého vím něco jiného. Sice někdy se ty názory učitelů kříţí, pak je
to trošku problém, ale ty hlavní zkušenosti různé, ty si myslím, ţe jsou pro mě
přínosem.
T.K.: Co třeba preferuješ u učitelů? Kdyţ ti dají volnost nebo kdyţ je to pevný vedení –
kdyţ ti určují, co máš dělat nebo naopak ti dávají prostor, abys sis třeba vybral věci.
Matouš: Já mám rád, kdyţ začneme a rozhodneme se, ţe budeme hrát nějakou
skladbu... rád si teda vybírám skladby já. Mám rád, kdyţ mě učitel nechá vybrat si
skladbu sám. A kdyţ si teda vybereme dohromady, tak mám rád, kdyţ mně učitel řekne,
co s tím mám udělat, jak by to mělo vypadat. A ze začátku potřebuju i takový
popostrkování do toho. Třeba mi řekne: „Nauč se to potud“, a aby to šlo dopředu. A pak
jsem zase naopak rád, kdyţ uţ to teda umím a mám to jakţtakţ v kupě, tak mám zase
rád, kdyţ mi daj nějakou volnost a můţu si do toho dát nějakej svůj výraz a nějaký city.
T.K.: Takţe ze začátku potřebuješ pomoct trošku v tý orientaci...
Matouš: ...v orientaci, co a jak a kde se hraje, co a jak se naučit, jak to cvičit. A pak uţ
zase s tím výrazem – jenom takový popostrčení, nakopnutí. A pak jsem rád, kdyţ si
můţu k tomu něco domyslet sám, co by se dalo nějak výrazově zahrát.
T.K.: A co třeba ţánry? Jak na tebe působí hudební ţánry? Máš nějakej oblíbenej - nebo
je ti to celkem jedno, co hraješ?
Matouš: Ţe bych preferoval nějaký hudení ţánr, to asi ani ne. Já mám rád vlastně
všechny. Od klasické hudby, všechny styly klasické hudby aţ po moderní – současné,
od moderních skupin. Hraju rád všechny ţánry, všechno se mi líbí.
T.K.: mně to připadá, ţe jsi ani během toho studia neměl nějakou krizi nebo propad, ţe
by jsi s tím chtěl seknout...
Matouš: No, občas jsem si to říkal, občas jsem se opravdu naštval, kdyţ mi něco třeba
nešlo nebo jsem nebyl s něčím spokojenej, ale vţdycky jsem to nějak překonal a nikdy
to nevyvrcholilo nějak špatně.
T.K.: Uţ vlastně od těch začátků, uţ od čtyřech let tě to táhlo k tý muzice...
Matouš: Ano, mamka si myslí a často to říká, ţe kdyţ jsem byl malej, tak mi hodně
pouštěla písničky. Uţ kdyţ jsem byl mimino, tak mi pouštěla hudbu a snaţila se mě k ní
dovést.
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T.K.: Chci se tě zeptat, co při hraní proţíváš, je to spíš pocit, ţe se necháváš unýst,
radost, ţe zapomeneš na čas nebo něco naopak nepříjemnýho?
Matouš: Většinou je to tak, ţe se nechávám unášet a zapomenu na normální věci, na
který jinak myslím. Nesmím na to hraní hlavně myslet - jak začnu přemýšlet, tak se
v tom ztratím. Musím nechat ruce, aby to hrály samy. Nesmím na to myslet, to je
důleţitý.
T.K.: Napadá tě ještě něco jinýho důleţitýho přitom studiu, o čem jsme nemluvili?
Mluvili jsme o rodičích, učitelích, kamarádech, ţánrech, co ještě dalšího tě napadá?
Matouš: Myslím si, ţe jsou to soutěţe hudební, protoţe tam jedu nejenom soutěţit, to
beru jako trochu vedlejší, protoţe čím jsem starší, tím i ti mí vrstevníci v těch
kategoriích stárnou a zlepšují se, protoţe tomu věnují víc času, takţe já jdu dolů vlastně.
Jedu si tam hlavně taky poslechnout, co hrajou ostatní. A co jsme ještě nezmiňovali jsou
koncerty. Jsem sběratel podpisů hudebníků – chodím vţdycky pro podpis...
T.K.: Ještě tě něco napadlo k té hudbě?
Matouš: Ještě snad, ţe mě poslední dobou začalo bavit i skládat hudbu. Nějaké své
skladby jsem posílal i na skladatelskou soutěţ, ale tam nevím, jak dopadnu. A začalo
mě bavit hodně improvizovat – jak na housle, tak na klavír. Takţe si tím zpříjemňuju
volné chvilky, kdy si jen tak sednu a hraju.
T.K.: Děkuju moc za rozhovor.

23

