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Výběr tématu 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala skládání v modálních tóninách. Pro 

skládání hudby jsem se rozhodla poté, co jsem dokončila svých 10 písní, což byl úkol v rámci 

druhého ročníku tohoto semináře. Ačkoli jsem si nejprve neuměla představit, jak já mohu 

složit 10 písní, s čímž byla spojena i jistá nechuť se do této činnosti pustit, dotlačena časem 

jsem se do skládání nakonec pustila a ke svému překvapení zjistila, že mne to dokonce i baví. 

Takže o tom, že budu skládat, bylo rozhodnuto, jen jsem ještě nevěděla, co bych chtěla 

skládat. Lákaly mne vícehlasé skladby. Jednu pro dvě flétny už jsem složila v rámci výše 

zmíněného úkolu. Ovšem po té, co jsem v říjnu 2011 navštívila přednášku o muzikoterapii 

pana Josefa Krčka a slyšela o léčivých účincích starých stupnic, intervalů a jednotlivých tónů, 

bylo rozhodnuto i o náplni mého skládání. Po té jsem si zakoupila knihu Musica humana úvod 

do muzikoterapie a počala studovat léčivé účinky hudby. 

Reflexe cvičení a tvoření 

 Již od září jsem začala pravidelněji cvičit na flétnu 3 – 4 krát týdně. Chtěla jsem ve 

hře pokročit dále, a proto jsem ve vícehlasých skladbách, v kterých jsme si měli nacvičovat 

méně náročný part pro alt,  zkoušela i náročnější part pro soprán. Jelikož se zde vyskytoval 

poměrně často tón E2, který jsem dosud neznala, naučila jsem se ho. Byla to zkouška 

trpělivosti, moje rychlost hraní se vrátila na úroveň prvního ročníku, neboť  místo půlových a 

čtvrťových not, na které jsem byla při přehrávání altu zvyklá, jsem se potýkala s osminovými 

a čtvrťovými s tečkou, které jsem se učila počítat. Na konec  každého cvičení jsem si proto 

zahrála alespoň 2 skladby, které jsem již dobře znala, abych si dodala sebevědomí, že přeci 

jen něco umím. Když se mi pak po několika týdnech podařilo zahrát part pro soprán souvisle, 

byť jen velmi pomalu, měla jsem velkou radost. Takto jsem postupovala několik měsíců, až 

do prosince. Stále jsem však neměla žádnou skladbu. To se změnilo 1.1.2012, kdy s novým 

rokem přišel i nový impuls. Byl volný den, nic mi tedy nebránilo, abych se do skládání 

konečně pustila. Vzala jsem si tedy flétnu, notový papír a tužku a pustila se do skládání. 

Zkoušela jsem si různé krátké motivy. Když se mi motiv líbil, hrála jsem si ho několikrát po 

sobě a postupně ho rozvíjela až do finální podoby. Takto se zrodily se první dvě skladby, 
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