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Metodika

Cílová skupina: Žáci přípravného stupně výuky hry na klavír
Cíl metodiky: Přiblížit možnosti využití pedálového adaptéru v počátcích výuky hry na klavír
při práci s klavírní školou „Tastenzauberei“ Aniko Drabon.
Doporučení pracovníkům a uživatelům: Principy popsané v této metodice lze použít i při
práci s jinými hudebními materiály. Je potřebné, aby žáci měli možnost pracovat s pedálovým
adaptérem jak ve škole, tak při domácí přípravě.
Pomůcky: Dětský pedálový adaptér, klavírní škola „Tastenzauberei“ Aniko Drabon - I. a II. díl
Způsob hodnocení: Dobře zvládnuté začátky pedalizace se u žáka v dalším studiu projeví
přirozeným a bezproblémovým používáním pedálu.

Postup:
Žáci v počátcích výuky klavírní hry na ZUŠ, tedy ve věku 6-8 let, jsou vzrůstem většinou ještě
příliš malí, aby při pohodlném sezení na klavírní stoličce mohli mít zároveň ruce ve správné výšce a
zároveň se mohli chodidly dobře opřít o zem. Tato situace se dá velmi jednoduše vyřešit tím, že se dá
žákům pod nohy nějaká podložka - stolička, bednička, několik knih apod. V této situaci je však žákovi
znemožněna hra s pedálem. Přitom většina významných klavírních pedagogů se shoduje v tom, že
hru s pedálem je potřeba zařadit hned od začátků výuky, aby žáci dobře poznali možnosti nástroje,
získali citlivost k jeho různým barevným možnostem a používání pedálu brali jako přirozenou součást
hry na klavír. Proto se začaly vyrábět tzv. pedálové adaptéry, které žákům umožní opření nohou a
zároveň možnost přes speciální adaptér ovládat pedál klavíru. Žáci si tak mohou hned od začátku
fixovat správnou pedálovou techniku a mít radost ze hry s pedálem. Ve vybavení klavírních učeben už
je pedálový adaptér téměř standardem, ale velmi důležité je také zabezpečit možnost kvalitní domácí
přípravy, ke které možnost hrát s pedálem také patří. Některé ZUŠ už se tedy snaží nabízet žákům
možnost zapůjčit si pedálový adaptér domů.
Tato metodika pokrývá zhruba první dva roky výuky hry na klavír. Z pětidílné klavírní školy
„Tastenzauberei“ autorky Aniko Drabon jsou pro toto období určeny první dva díly, z nichž druhý
svou obtížností zasahuje i do třetího roku výuky. Klavírní škola „Tastenzauberei“ je z hlediska
pedalizace velmi dobře metodicky vyřešena. Žáci se s pedály seznamují hned v počátcích výuky a
přiměřeně svým možnostem se velmi nenásilně a zajímavě s pedalizací setkávají v průběhu celého
prvního i druhého dílu. Z hlediska pedalizace jsou tyto dva díly metodicky jasně oddělené. V prvním
díle se pedál používá jako témbrový prostředek bez potřeby synkopické výměny. Ve druhém díle už
se žáci seznamují se synkopickou výměnou a ve skladbičkách ji využívají. Popisované skladbičky jsou
přiloženy v malých náhledech v obrazové příloze na konci metodiky.
I. díl školy
První seznámení s pedály proběhne hned při prvním zkoumání klavíru - děti si hrají na
klaviatuře na zvířátka a zkoušejí, jak by to znělo s pravým i levým pedálem (s. 7). Zde se jedná o první
experimentování, při kterém je možné, aby žák u hraní stál a pedály zkoumal poněkud „neumělým“
způsobem, tedy bez správného sezení, opření paty atd. Jedná se zde především o seznámení
s možnostmi pedálů měnit barvu a délku tónu.
Následující použití pedálu je v klavírní škole přenecháno učiteli při doprovodu žáka - s. 9, dále
i s. 20. Učitel samozřejmě využívá synkopické výměny a žák si tak zvyká na plynulý a čistý přechod
mezi harmoniemi.
Na s. 16 se dítě seznamuje s dalšími možnostmi nástroje, když improvizuje průběh bouřky.
Zde je pravý pedál důležitý pomocník. Pokud žák bere pedál sám, je potřeba mu vysvětlit základní
pravidla - pata by měla být stále opřená o podložku, pedál bereme přiměřenou částí chodidla (tak,
aby noha nesklouzávala), noha by měla být ve stálém kontaktu s pedálem. Pokud by dodržování
těchto zásad odvádělo pozornost žáka od hry (tato improvizace vyžaduje poměrně velké rozpětí hry
od basů až po diskanty), je možné braní pedálu učitelem, příp. doma rodičem.
Na s. 18 a 19 žák dále zkoumá zvukové možnosti klavíru a pro efekt rozléhání zvuku v jeskyni
zde opět může využít pravý pedál, přičemž i zde platí možnost žákovi s pedálem pomoci.

Na s. 30 žák poprvé hraje oběma rukama dohromady. Pedál zde není předepsaný, jeho
použití se však nabízí. Skladbička je zkomponována v celotónové řadě, a tak je možné použít pedál
držený po celou dobu, aniž by vznikaly nepříjemné disonance. Pedál jednak pomůže vytvořit
„čarovnou“ atmosféru (skladbička je o kouzelném zrcátku), jednak umožní žákovi pomalou hru, kdy si
stihne kontrolovat obě ruce najednou a přitom skladbička nepůsobí rozkouskovaně. Tato skladbička
už je vhodná pro pedalizaci u všech dětí, protože poloha hraní je poměrně statická a dítě tak může
mít nohu na pedálu. Sešlápnutí pedálu si v klidu ohlídá ještě před hraním a na konci se po dohrání
zaposlouchá do pomalého vypuštění pedálu a tím do hladkého zakončení zvuku.
Dále je pedál v klavírní škole předepsán na s. 35 u přenášení tónů přes oktávy. Zde opět platí,
že pokud žákovi dělá problém držet pedál a přitom volně dosáhnout do krajních (především
vrchních)poloh, může s pedálem pomoci dospělý.
Na s. 47 je další improvizační skladbička. Žák zde oproti s. 16 (kde hrál podle obrázků) už musí
sledovat hudební zápis. Pedál je zde označen Ped a puštění pedálu *. Pedál je brán na jasně
ohraničené hudební úseky bez nutnosti rychlé výměny a tyto plochy se střídají s plochami bez pedálu.
Je zde tedy opět dobrá příležitost ke vnímání úlohy pravého pedálu a jeho vlivu na délku a barvu tónu
i celkovou náladu skladbičky.
V dalších skladbách, v nichž je pedál použitý, je předepsané jeho držení od začátku do konce.
Platí u nich tedy to, co na s. 30 - žáci se na jeho braní mohou soustředit před začátkem hraní a na
jeho pouštění zase po dohrání. Jedná se o skladby na s. 57 (zde je pedál zapsaný pouze u partu
učitele, ale i žák ho při samostatném hraní dobře využije; pedál zde pomáhá imitovat dlouhé
doznívání zvuku zvonu), na s. 70 (zde je pedál zapsaný pomocí pedálové čáry a žák se tak seznamuje
s variantou zápisu, která se často používá v novějších vydáních klavírních skladeb; pedál zde vytváří
„rozmazaný“ obrázek propršeného dne), na s. 73 (zde je při hraní s pedálem doporučená hra o
oktávu výš, dobře však zní i v zapsané poloze; pedál tu vytváří atmosféru snu o létání) a na s. 77 (zde
je opět pedál využitý k navození tajemné čarovné chvíle podobně jako na s. 30).
Poslední skladbička I. dílu školy, ve které je použitý pedál, je na s. 82. Znovu tu pedál slouží
k vytvoření efektu doznívání zvuku zvonu. Tentokrát je ovšem pedalizace již o krok složitější - střídají
se tu plochy s pedálem a bez pedálu. To už žáci znají z improvizace na s. 47, zde však hudební proud
plyne v jasném taktu a žák se tak učí vzít a pustit pedál v přesný čas.
II. díl školy
V tomto díle školy se pedál používá již téměř výhradně synkopicky. Hned při prvním použití
pedálu v improvizaci na s. 12 se žáci seznamují s principem synkopické výměny. Střídají se tu plochy
na bílých a na černých klávesách a při přechodu je vždy výměna pedálu. Akord, na kterém má výměna
pedálu proběhnout, je vždy opatřen fermatou a žák tak získá dostatek klidu na výměnu pedálu,
především na ohlídání sledu zapojení ruky a nohy.
Hned na další straně 13 si žáci vyzkouší synkopickou výměnu pedálu v pomalém tempu.
Skladba je z hlediska výměn pedálu velmi přehledně napsaná. Následující skladba s pedálem je na
s. 16. Je v rychlejším tempu a výměny pedálu je zde třeba stihnout na basovém tónu již poměrně
rychle. U žáků, kteří potřebují víc času, je vhodnější zafixovat správné použití pedálu nejdříve na
skladbičce na s. 29, kde je času na výměnu pedálu více.

Na s. 39 jsou také výměny pedálu velmi přehledné, zde si je navíc žák začne vědomě spojovat
se změnami harmonie. Znalost navázání výměny pedálu na harmonii využije na s. 71, kde si sám
doplňuje doprovod v levé ruce podle akordických značek a sám si také hlídá výměny pedálu.
Skladbičky na s. 57 a 82 jsou v podobném stylu jako na s. 16, je zde také potřeba rychlejší a
přesnější práce s pedálem. Žáci, kteří zvládnou tyto skladbičky pedalizovat dobře, jsou v synkopické
pedalizaci už dobře vybaveni.
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