
D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Gregoriánský chorál v souvislostech, vokální praktika 
Typ předmětu  doporučený ročník / semestr  

Rozsah studijního předmětu  hod. za týden  kredit ů  

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení Kolokvium, společná praktika Forma výuky Přednášky a vokální praktika 

Další požadavky na studenta žádné 
 

Vyučující Petr Matuszek 
 

Stručná anotace předmětu  
Seznámení s teoretickými i praktickými základy jednohlasého chorálového zpěvu, s jeho notací, s interpretací organa, ale 
i se základními prameny starých lidových písní atd. V rámci praktického cvičení bude kladen důraz na vnímání 
přirozeného ladění (a rozdílu od ladění temperovaného), na vnímání alikvotních tónů (v rámci ladění) apod. Použité 
notové podklady budou jak v podobě pramenů s originální neumovou notací, tak v přepisu do současné moderní notace.  
Součástí teoretické části kurzu je i seznámení s přesahy gregoriánského chorálu do novodobé interpretační praxe hudby 
20. století a do tvorby soudobých skladatelů (Reich, Scelsi, Pärt ad.). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom ůcky  
Literatura teoretické průpravy (výběr) 
Rybaryč, Richard. Vývoj európského notopisu. Bratislava: Opus, 1982 
Saulnier, Daniel. Gregorian Chant: A Guide to the History and Liturgy. Brewster (MA): Paraclete Press, 2009 
 
Literatura uveřejněná na webu (dle odkazů Mgr. Vladimíra Maňase PhD. uveřejněných při jeho přednáškách na Ústavu 
hudební vědy FF MU v Brně) 
Liturgický rok a officium podle Davida Ebena (z časopisu Harmonie):  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Serial-Liturgicky-rok~30~leden~2003/   
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Zivot-v-rytmu-officia~06~duben~2002/ 
Články o gregoriánském chorálu z časopisu Harmonie: 
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Serial-Pocatky-krestanskeho-jednohlasu~08~unor~2002/  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Choral-a-francka-rise-historie-gragorianskeho-
choralu~04~brezen~2002/  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Nove-formy-stredovekeho-jednohlasu~15~kveten~2002/  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Historie-gregorianskeho-choralu-Stoleti-velkych-
zmen~06~cerven~2002/   
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Choral-po-Tridentskem-koncilu~11~listopad~2002/  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Novodoby-choral~05~prosinec~2002/  
http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Liturgicke-hry~07~zari~2002/  
 
Základním notový materiál 
Spinger, Max - Orel, Dobroslav. Graduale parvum. Výtah graduálu edice Vatikánské. Praha – Řezno: J. Pavelka, 1910 
Další hudební literatura (orientační výběr) 
Zpěvníky literátských bratrstev: Rorátník český (1585), Graduál a Antifonář český (1586-1597) 
Další dobové zpěvníky: Rozenplut (1601), E. J. Košetický (1690) ad. 
Dále pak např. anonymy 14. – 15. století, hymny z hudebních pramenů Strahovských premonstrátů atd. 

 
 

 


