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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky dětí 

na konci předškolního období. Teoretická část se věnuje problematice sladění hudby 

a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje hudební aspekt české verze Metody 

dobrého startu. Praktická část obsahuje vlastní lekce pro rozvoj grafomotoriky inspirované 

Metodou dobrého startu, ve kterých hrají ústřední roli hudební činnosti. Jsou popsány cíle, 

metody a průběh terénního výzkumu v přípravných třídách základní školy. Součástí 

výzkumu byl i základní výzkum vžitého tempa dvou písní z Metody dobrého startu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Metoda dobrého startu, hudební činnosti, hudební schopnosti, hudební dovednosti, 

grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika, rytmické cítění 

  



ABSTRACT 

 

The topic of the diploma thesis is the use of musical activities in the development 

of graphomotoric skills of preschool children. The theoretical section is focused on 

harmonising of music and movement on the level of gross and fine motoric skills. This 

diploma thesis analyses the musical aspect of the Czech version of the Good Start Method. 

The practical section presents new lessons developing graphomotoric skills with a central 

focus on musical and instrumental activities. The thesis provides a report on the aims, 

methods and progress of the field research in the preparatory classes of primary school. 

Part of the process is basic research into the received tempo of two songs from the Good 

Start Method. 

KEYWORDS 

Good Start Method, musical activities, musical skills, graphomotoric skills, gross motoric 

skills, fine motoric skills, rhythmic feeling 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky. Téma je 

nahlíženo z pohledu hudební a pedagogické psychologie, muzikoterapie, didaktiky 

a Metody dobrého startu (dále jen MDS). Diplomová práce hledá souvislosti mezi 

hudebními činnostmi (poslechovými, hudebně pohybovými, instrumentálními 

a pěveckými) a grafomotorikou s cílem ukázat nové možnosti jejich hlubšího propojení. 

Teoretická část práce se zabývá nejdůležitějšími oblastmi souvisejícími s problematikou 

slaďování hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje též českou verzi 

MDS, která je jedním z propracovaných přesahů hudebních činností do grafomotoriky. 

Praktická část práce popisuje cíle, metody, průběh a výsledky terénního výzkumu, 

který proběhl formou základního výzkumu a experimentu. Cílem praktické části 

je komparace vybraných lekcí MDS a jejich efektivity s vlastními inovovanými lekcemi 

na rozvoj grafomotoriky, ve kterých hrají ústřední roli hudební činnosti. Vlastní aplikované 

lekce mají hlavní těžiště ve využití autorských písní a na ně navazujících činností, jejichž 

autorkou je vedoucí práce Milena Kmentová. Lekce se opírají o strukturu lekcí MDS, 

využívají však z mého pohledu vhodnější písňový repertoár. Cílem inovovaných lekcí je 

stejně jako u lekcí MDS všestranný rozvoj dítěte na základě slaďování hudby a pohybu. 

Inovované lekce obsahují cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky a jejich vyvrcholením 

je reprodukce grafického vzoru ideálně v propojení s rytmem hudebního doprovodu 

či zpěvu. Smyslem tohoto propojení je pomocí hudby odbourat případnou strnulost 

při psaném projevu.  Na základě komparace efektivity lekcí je výzkum rozšířen 

o zjišťování intervalu kolísání tempa písní v průběhu lekcí (jeho srovnávání), které je 

v případě MDS dále komparováno s jejich vžitým tempem. Hudební činnosti mohou u dětí 

velmi efektivně rozvíjet oblast grafomotoriky. Účinnost tohoto propojení dokládám 

výsledky svého výzkumu. 

Diplomová práce reaguje na problematiku aktuálně ovlivňující předškolní vzdělávání 

v České republice – vysoký podíl dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). 

Využití hudebních činností vycházejících z rytmu a melodie přispívá u těchto dětí 

ke zlepšení jazykových dovedností. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Rytmus 

Rytmus je univerzálním pojmem, který označuje různé druhy pohybu v časové 

posloupnosti. Není výsadou pouze hudby, ale existoval dávno před ní jako vlastnost 

přírodních jevů a biologických a tělesných pochodů. 1   Podle K. Risingera 2 , který se 

shoduje se Sedlákem a Váňovou3, je hudba řazena mezi časová umění. Hudební činnosti 

jsou jako psychologický jev spjaty s pojmem hudebního času, který je prožitkový, 

neměřitelný a určuje rychlost a trvání skladby. Janeček4 uvádí, že skladba o určitém počtu 

taktů může být interpretována v různých fyzikálních časech a v této interpretaci může být 

i různě subjektivně vnímána a prožívána.  

1.1 Jednotlivé složky rytmu 

Jednotlivými složkami rytmu jsou puls/pulsace, metrum a tempo. Autoři5 k výčtu dodávají 

ještě délky tónů a hybnost. Kodejška6 složky doplňuje o časové členění tónů. Složky rytmu 

jsou vzájemně propojené a neoddělitelné, stejně jako nelze oddělit rytmus od zvukové 

stránky hudby. Uvádím výčet složek rytmu podle Sedláka a Váňové 7 : puls/pulsace, 

metrum, délky tónů, tempo a hybnost: 

Puls/pulsace 

Puls (z latinského pulsus – tepot) je pravidelné opakování dob ve stejných časových 

odstupech. Prožitek pulsace počítacích dob je velmi důležitý při vnímání hudebního rytmu. 

Puls má paralelu např. v básnickém verši či v rytmizovaných pracovních úkonech nebo 

také v biologických projevech (dýchání, srdeční puls). 

Metrum 

Metrum navazuje na pravidelnou pulsaci a je dáno pravidelným střídáním těžkých 

(přízvučných) a lehkých (nepřízvučných) dob (sudé či liché metrum). Základem prožívání 

                                                 
1 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
2 RISINGER, Karel, 1969, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
3 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
4 JANEČEK, Karel, 1968, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
5 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
6 KODEJŠKA, Miloš, 2002.  
7 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 



10 

 

metra je metrická pulsace, která je dána umístěním akcentů (přízvuků). Janeček8 považuje 

metrum za vnitřní organizaci rytmického pohybu a kostru kinetického dění v hudbě, 

ke které náleží určitý rytmus. 

Délky tónů  

Rytmickými jednotkami jsou délky tónů/pomlk a rytmičnost skladby závisí na jejich 

střídání. Tichý9 též v této souvislosti zohledňuje různou techniku tvoření tónu (např. dříve 

doznívající tón v pizzicatu či přeznívající tón za použití pedálu) a také vazbu mezi tóny 

(staccato, legato). 

Tempo a hybnost  

Podle Janečka10  je tempo definováno jako rychlost průběhu hudební interpretace, která se 

projevuje střídáním metrických dob a absolutní délkou počítací doby v taktu. Za základní 

rys tempa se podle autorů 11  považuje frekvence metrické pulsace, která je vyjádřena 

počtem úderů za minutu. V současné hudební praxi je označována mezinárodně platnými 

výrazy (např. largo, allegro), které ještě zpřesňuje Mälzelův metronom (např. ♩ = 60 

znamená, že čtvrťová nota bude trvat jednu vteřinu, jinak řečeno, metronom udeří 60krát 

za minutu). 

Nelze opomenout značnou závislost tempa na pulsaci a metru. Tempo má souvislost 

s celkovou strukturou hudební skladby, rytmickou náplní dob v taktu, a především 

s hybností, která je obecnějším určením tempa. Jak autoři dodávají, na počátku školní 

docházky dítě označuje hudbu jako rychlou nebo pomalou. S narůstajícím věkem je pak 

schopno odlišit více hybnostních kvalit. Z hlediska hybnosti hovoříme o velmi pomalých, 

pomalých, rychlých a velmi rychlých skladbách. Oproti tomu konkrétní tempo je označené 

italským hudebním názvoslovím a vyjádřeno počtem úderů metronomu (viz výše). 

Hybnost má širší rozměr. Konkrétní hybností se vymezuje odpovídající druh temp 

(např. za velmi rychlé se považuje presto, prestissimo, vivace apod.)12 V této souvislosti 

je však nutné zmínit, že hybností se nerozumí změna tempa. Při totožném tempu vytvoří 

různou hybnost charakter doprovodu. Pokud se doprovod drží těžkých dob, jedná se o nižší 

                                                 
8 JANEČEK, Karel, 1968, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
9 TICHÝ, Vladimír, 1992, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
10 JANEČEK, Karel, 1968, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
11 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
12 Ibid. 
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hybnost (doprovod se drží pouze pulzace či prvních akcentovaných dob). Hraje-li však 

doprovod lehké doby, dochází k vyšší hybnosti (jedná se o hru přiznávek v lehkých 

dobách). Hybnost je tedy jakousi hustotou znějících dob v doprovodu. 

Označení tempa jakékoli skladby pouze běžnými mezinárodními výrazy je vždy relativní, 

pokud tempo není přesně vyznačeno rychlostí úderů Mälzelova metronomu. 

Tuto skutečnost potvrzuje i praxe mnoha hudebníků, kteří se při volbě temp stejné skladby 

mnohdy rozcházejí.13 

Tempo v hudbě je mnohdy spojováno s fyziologickými úkony, jako je srdeční tep, lidská 

chůze apod. Zajímavá je teorie M. Martenota o tzv. středním hudebním tempu (♩ = 90). 

Podle něj se toto tempo podobá tempu srdečního pulsu a lidské chůzi a je východiskem pro 

dětské tělesné pohyby spojené s hudbou. Pohyby, které by mělo dítě vykonat v rychlejším 

nebo naopak pomalejším tempu než v tomto středním, u něj způsobují nechuť a únavu.14  

S tímto důležitým aspektem jsem se setkala v mém terénním výzkumu. V případě, že jsem 

po dětech vyžadovala, aby určitou činnost vykonávaly v nepřirozeném (pomalejším) tempu 

písně, nevedlo to ke kýženému výsledku. Hovoříme tedy o jakémsi respektování 

biologického rytmu, kterému dítě přizpůsobuje tempo určitých činností. Podle autorů15 

dochází současná hudební psychologie k názoru, že biologické rytmy determinují poměrně 

přesně tempa hudebních žánrů, které jsou bezprostředně spojeny s lidským pohybem 

(např. taneční a pochodové skladby). 

 

 

 

 

 

                                                 
13 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
14 MARTENOT, Maurice, 1955, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013.  
15 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
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2 Motorické schopnosti a dovednosti dětí v předškolním věku  

V této kapitole se budu nejvíce věnovat tématu rozvoje motorických schopností dětí 

předškolního věku, jenž vede ke zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky 

a grafomotoriky, které jsou důležité pro utváření správných návyků při psaní. 

2.1 Vymezení pojmů 

Upravené vymezení pojmů uvádím podle Kutálkové16 (pojem hrubá motorika a jemná 

motorika) a podle Mlčákové17 (pojem grafomotorika). 

• Hrubá motorika (dále jen HM) – představuje pohyby celého těla a pohyby velkých 

svalových skupin. Patří sem ovládání a držení těla, koordinace horních a dolních 

končetin, rytmizace pohybů apod. Zdokonalování HM se děje při chůzi, běhu, 

poskocích apod. 

• Jemná motorika (dále jen JM) – je řízena aktivitou drobných svalů. Zahrnuje 

grafomotoriku, logomotoriku, mimiku, oromotoriku, vizuomotoriku. Jedná se 

o jemné pohyby rukou, uchopování a manipulaci s drobnými předměty. 

• Grafomotorika (dále jen GFM) – je soubor psychomotorických činností, které jsou 

vykonávány při psaní a kreslení. 

2.2 Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

Autorky18  nazírají na motorické schopnosti a dovednosti v několika rovinách: v rovině 

jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel a motoriky očních pohybů. 

Tělesné aktivity hrají velmi významnou roli v sociálních činnostech předškolního dítěte. 

Pokud je dítě neobratné nebo oslabené v oblasti hrubé nebo jemné motoriky 

či grafomotoriky, většinou pak tyto činnosti nevyhledává a cítí se nejisté. Podle autorek 

se tato oslabení bez záměrného vedení nekompenzují a tím může být negativně ovlivněno 

mnoho schopností a dovedností dítěte.  

V rozvoji jemné motoriky hraje důležitou roli hmatové vnímání, a to zejména v regulaci 

tělesného napětí. Podle autorek 19  je též velmi důležité znát lateralitu dítěte ještě před 

                                                 
16 KUTÁLKOVÁ, Dana, 2005. 
17 MLČÁKOVÁ, Renata, 2009. 
18 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta, 2011. 
19 Ibid. 
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zahájením záměrného cvičení na rozvoj grafomotoriky, což potvrzuje i Budíková a kol.20 

Lateralizace je pozvolným procesem a bývá fyziologické, že se např. až do 4 let věku 

střídají období symetrického a asymetrického užívání rukou. V 5–7 letech se lateralita 

horních končetin začíná postupně vyhraňovat a ustaluje se v 10–11 letech. Pro zjištění 

laterality zaměřujeme pozornost zejména na sledování preference ruky při každodenních 

činnostech, dále při manipulaci s hračkami, při hygieně, sebeobsluze, kresbě apod. 

V rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky hraje důležitou roli kresba, ať už spontánní 

nebo záměrně vedená. Podle autorek21 je při kreslení důležité dbát na pracovní návyky, 

které později mohou hrát důležitou roli při nácviku písma. Jedná se o kontrolu držení těla, 

držení psacího náčiní, postavení ruky při kreslení a psaní a uvolnění ruky (tlaku na 

podložku). Důležitost těchto návyků zmiňuje i Budíková s kolektivem autorek22. Špetkový 

úchop by měl být navozen kolem třetího roku dítěte, ale může k němu dojít i v pozdějším 

věku. Autorky23 spolu např. s Mlčákovou24  však pokládají za důležité, aby byl, pokud 

možno, navozen před vstupem do školy. Předcházíme tak obtížím v psaní, které navazují 

na špatný úchop psacího náčiní. Velmi důležité je též postavení ruky při kreslení a psaní, 

kdy by ruka měla být uvolněná a pohyb po papíře by měl vycházet z ramene a lokte. 

Podle autorek25 uvolněnost ruky (tlak na podložku) při psaní významnou měrou ovlivňuje 

grafický výkon dítěte. Na počátku vývoje grafomotorických dovedností bývá zvýšený tlak 

na podložku běžný, ale v průběhu předškolního období by mělo dojít k postupnému 

uvolnění ruky. 

Vývoj grafomotorických schopností a dovedností má jistou posloupnost, a to od hrubé 

a jemné motoriky, motoriky mluvidel, motoriky očních pohybů až ke smyslového vnímání. 

Aby bylo dítě schopno kreslit a později psát, musí být schopno koordinovat pohyby mezi 

rukou a okem, tj. musí mít rozvinutou především vizuomotorickou koordinaci. 

                                                 
20 BUDÍKOVÁ, Jaroslava, KUNCOVÁ, Pavla a KRUŠINOVÁ, Patricie, 2004. 
21 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta, 2011. 
22 BUDÍKOVÁ, Jaroslava, KUNCOVÁ, Pavla a KRUŠINOVÁ, Patricie, 2004. 
23 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta, 2011. 
24 MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
25 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta, 2011. 
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Dobře rozvinutou vizuomotorickou koordinaci podtrhuje i Mlčáková 26  a Budíková 27 , 

která k ní uvádí ještě důležitost rozvinuté lateralizace. 

Všechny zmíněné autorky (Bednářová-Šmardová, Mlčáková, Budíková) staví na velmi 

důležitou pozici uvolňovací cviky jemné motoriky (hry s prsty, prstová cvičení, 

modelování, navlékání korálků, masáž prsty, použití sáčků naplněných různými 

ingrediencemi), stejně jako zdokonalování hrubé motoriky, jejichž trénink vede 

k uvolňování končetin před psaním. Například Budíková a kol.28 k uvolňovacím cvikům 

jemné motoriky uvádí ještě procvičování pohyblivosti prstů hrou na klavír, rozeznávání 

předmětů po hmatu se zavázanýma očima apod. Zmiňuje také zajímavé příklady: 

„Při cvičení pohyblivosti zápěstí, dlaně, prstů a jejich vzájemné souhry a koordinace  

se osvědčilo nejdříve malovat do vzduchu a později na zem a na balicí papír (od svislých 

ploch k vodorovným). Začínáme od velkých tvarů, které postupně zmenšujeme.“ 29 

Autorky30 doporučují kruhy, vlnovky, spirály a spojování dvou a více bodů. Při opakované 

nechuti k některým typům grafomotorických cvičení (může sem patřit i kreslení 

a malování) doporučují autorky konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou.  

Úroveň motorických schopností a dovedností se podle autorek31 prolíná celým životem 

dítěte. Ovlivňuje tak fyzickou zdatnost, řeč, zapojení se do kolektivu, kresbu a později 

psaní. Oslabení motorických schopností a dovedností působí velmi negativně 

na sebevědomí dítěte. Oslabení motoriky pak ovlivňuje řadu dalších školních schopností 

a dovedností. Dítě je neobratné a volí tedy jiný nežádoucí způsob ke získání pozornosti 

druhých. Oslabení motorických schopností se později může projevit v potížích s psaním 

(úprava, čitelnost psaní, rychlost psaní). 

2.2.1 Možnosti prevence dysgrafie 

Jak bylo zmíněno výše, potíže dítěte v oblasti motorických schopností mohou negativně 

ovlivnit jeho pozdější psací projev a přístup k psaní. Učitelka v mateřské škole (dále i MŠ) 

                                                 
26 MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
27 BUDÍKOVÁ, Jaroslava, KUNCOVÁ, Pavla a KRUŠINOVÁ, Patricie, 2004. 
28 Ibid. 
29 BUDÍKOVÁ, Jaroslava, KUNCOVÁ, Pavla a KRUŠINOVÁ, Patricie, 2004, s. 42. 
30 Ibid. 
31 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta, 2011. 
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by tedy měla provádět průběžnou diagnostiku motorických schopností dítěte, aby se 

v budoucnu mohlo těmto obtížím předejít. 

Autorky Budíková a kol.32  ve své publikaci nabízejí kontrolní testy, kterými můžeme 

ověřit pohybové schopnosti, hrubou motoriku, orientaci v tělovém schématu a jemnou 

motoriku dítěte na konci předškolního období. K rozvoji hrubé motoriky je přínosné 

napodobovat jednoduché taneční kroky za poslechu hudby, důležitá jsou též rytmizační 

cvičení (pohyb doprovázený básničkou, říkankou). Pro pozdější psaní bude dítě potřebovat 

uvolněné a též koordinované pohyby, které vycházejí z ramenního a loketního kloubu. 

Mlčáková33 uvádí velmi zajímavé příklady přípravy na psaní, které doporučoval pedagog 

František Synek. Zmiňovaný Synek 34  považoval za efektivní tzv. dobře motivované 

rytmické čmárání jako přípravu před psaním. Doporučoval spontánní čmárání navlhčenou 

houbou na velkých tabulích. Navrhoval, aby byly děti ještě před vstupem do školy 

co nejčastěji vedeny k přirozeným grafickým projevům. Dále doporučoval provázet 

grafické hry říkankami v poloze převážně ve stoje, protože se domníval, že v sedě děti 

získávají nežádoucí návyky, které lze v pozdějším věku velmi obtížně odnaučit. 

Synek též upozorňuje na předčasný přechod ke kresbě u dětí předškolního věku, kdy jsou 

děti ve snaze o přesné vedení linie v tenzi, která podle něj může vést až ke grafospasmům. 

Dítě je pak křečovité a křečovitost přenáší do psaní. Důležité je také nenutit dítě 

do grafických her a projevovat radost z každého případného grafického projevu. 

Vlastní psaní a jeho nácvik doporučuje Synek až na základní škole (dále i ZŠ). 

Mlčáková35 zmiňuje důležitost cílené pomoci u dětí s obtížemi v grafomotorice nebo u dětí 

s diagnostikovanou dysgrafií. Cílenou pomoc může dítěti nabídnout učitel. Autorka též 

podtrhuje důležitost procvičování jemné motoriky relaxačními grafomotorickými 

cvičeními. 

Důležitost rozvoje zmíněných oblastí (HM, JM, GFM, rytmického cítění), kterou výše 

citovaní autoři vypichují, se odráží jak v MDS, tak v našich inovovaných lekcích. 

MDS i inovované lekce jsou kromě rytmického cítění podpořeny o další hudebními faktory. 

                                                 
32 BUDÍKOVÁ, Jaroslava, KUNCOVÁ, Pavla a KRUŠINOVÁ, Patricie, 2004.  
33 MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
34 SYNEK, František, 1974, cit. podle MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
35 MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
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3 Hudební schopnosti dětí v předškolním období 

Abych mohla uskutečnit výzkumné šetření, které popíši v praktické části práce, je třeba 

objasnit některé pojmy týkající se hudebnosti předškolních dětí, tzv. hudební schopnosti. 

3.1 Charakteristika hudebních schopností  

Hudební schopnosti definuje F. Sedlák36  jako psychické struktury a vlastnosti jedince, 

které mu umožňují kontakty s hudbou, její vnímání a prožívání a všestrannou hudební 

aktivitu. 

Hudební schopnosti jsou podle Kodejšky37 předpokladem pro nejrůznější hudební činnosti. 

Kvalita hudebních schopností u dětí předškolního věku závisí na celkovém vývoji dítěte 

v prostředí rodiny a mateřské školy. Rozvíjení hudebních schopností se děje v hudebních 

činnostech. Kodejška38 vyčlenil z klasifikace hudebních schopností, které uvádí Sedlák39, 

ty nejpodstatnější pro dítě předškolního věku:  

• hudebně sluchové schopnosti, 

• sluchově motorické schopnosti, 

• rytmické cítění, 

• tonální cítění, 

• emocionální reakce na hudbu, 

• hudební paměť, 

• hudební představivost, 

• hudebně tvořivé schopnosti. 

Z důvodu zaměření mé diplomové práce se budu zabývat jen těmi pro mne stěžejními: 

hudebně sluchovými schopnostmi, sluchově motorickými schopnostmi a rytmickým cítěním, 

které budou rozpracovány v následujících kapitolách. 

                                                 
36 SEDLÁK, František, 1985, cit. podle KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
37 KODEJŠKA, Miloš. 2002. 
38 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
39 SEDLÁK, František, 1981, cit. podle KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
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3.1.1 Hudebně sluchové schopnosti 

Podle Kodejšky40 umožňují tyto schopnosti dítěti vnímat a zpracovávat akustické vlastnosti 

hudby jako např. tónovou intenzitu. Vlivem fyziologického zrání sluchového analyzátoru 

se v hudebně podnětném prostředí vytváří k těmto akustickým vlastnostem určitá citlivost 

pro hlasitost, délku, barvu a výšku tónu. Kodejškova měření ukázala, že hudebně sluchové 

schopnosti v předškolním věku projevují odlišnou kvalitu a značně nerovnoměrný vývoj. 

V souvislosti s výzkumem akustických vlastností, konkrétně citlivosti pro barvu tónu 

u pětiletých a šestiletých dětí Kodejška zjistil, že sluchová schopnost má v tomto věku již 

velmi dobrou úroveň. Tři čtvrtiny dětí projevovaly úplně rozvinutou citlivost 

pro rozlišování barvy známých lidských hlasů a hudebních nástrojů. Zajímavých zjištění 

dosáhl též v testování další akustické vlastnosti: citlivosti pro rozlišování výšky tónů. Podle 

jeho zjištění jsou u dětí předškolního věku velké rozdíly ve schopnosti rozlišovat výšku 

dvou tónů zahraných bezprostředně po sobě. Děti snáze rozlišují intervaly větší než menší. 

Kodejška dospěl k závěru, že citlivost k výšce tónu se zdokonaluje díky zrakovým 

a zvukovým představám a pojmové označení výšky je založeno především 

na intelektových schopnostech. Jeho výzkumy potvrdily, že většina pětiletých 

až šestiletých dětí si není schopna vytvořit k výškovému pohybu dvou tónů odpovídající 

asociace z jiné oblasti než sluchové. Přesto dospěl k poznatku, že hudební schopnosti 

v předškolním věku jsou velmi dobře rozvinuté, a dokonce mohou být v předstihu před 

schopnostmi rozumovými.  

3.1.2 Sluchově motorické schopnosti 

Sluchově motorické schopnosti zlepšují podle Kodejšky 41 v mateřské škole všechny 

hudební činnosti. Rozvoj těchto schopností je podle autora nezbytný pro koordinaci 

pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností dětí předškolního věku. 

Stejně jak uvádějí Sedlák a Váňová42, tělesné orgány, umožňující odpovídající reakce na 

hudbu, (hlasivky při zpěvu, pohyby rukou při hře na hudební nástroj, tělesné pohyby 

při hudebně pohybových činnostech) jsou inervovány z motorického analyzátoru. 

                                                 
40 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
41 Ibid. 
42 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013.   
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Kodejška43 a autoři Sedlák a Váňová44 shodně uvádějí, že motorický analyzátor ve spojení 

se sluchovým analyzátorem vyvolávají motorické reakce na hudební podněty. 

Sluchově motorické schopnosti se podle Kodejšky 45  u dětí rozvíjejí zejména v období 

docházky do mateřské školy. Jejich prostřednictvím se zkvalitňují následující hudební 

činnosti: poslechové, pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové. Pro účel mé práce jsem 

si vybrala popis pouze těch stěžejních:  

Pěvecké činnosti 

V pěveckých činnostech se, jak autor uvádí, rozvoj sluchově motorických schopností 

uskutečňuje hlavně při rytmizaci slov a říkadel. Rytmizaci děti spojují s melodizací, hrou 

na tělo nebo hrou na dětské hudební nástroje Orffova instrumentáře. Pěvecká činnost 

v mateřské škole se může realizovat formou přímé nápodoby (hra na ozvěnu) nebo hrou na 

otázku a odpověď, kdy děti podle své tvořivosti dokončují započatý úsek melodie, který 

předzpívá učitelka. 

Hudebně pohybové činnosti 

Podle Kodejšky se v hudebně pohybových činnostech nejvíce projevuje jednota hudby 

a pohybu. Sluchově motorické schopnosti jsou podmíněny rozvojem všech složek 

z hudebně pohybové výchovy tzn. tělesným cvičením s hudbou, dramatizací písní, 

vlastními pohyby těla na hudbu apod. Děti v nich znázorňují hudebně výrazové prostředky 

elementárními pohyby tzn. chůzí, během, poskoky apod. a to v kontrastních situacích 

(např. rychle – pomalu, silně – slabě, v dur – moll a rozlišují např. sudé a liché takty). 

Vnímání hudby spojené s vlastním hudebním pohybem je jedním z důležitých pilířů 

všestranné výchovy dítěte. 

3.1.3 Rytmické cítění  

Rytmické cítění je základní hudební schopností, kterou lze různými způsoby rozvíjet už od 

raného věku dítěte. Podle Kodejšky46  jde o základní a fylogeneticky nejstarší hudební 

schopnost, která se rozvíjí z vrozeného pohybového instinktu a souvisí 

s psychomotorickými vlastnostmi dítěte.  

                                                 
43 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
44 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013.  
45 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
46 Ibid. 
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Autoři47 upozorňují na časté zaměňování pojmů rytmické cítění tzn. smysl pro rytmus jako 

hudební schopnost s pojmem rytmus jako výrazový prostředek. Podle nich není v naší 

literatuře psychologická podstata rytmického cítění příliš probádána. Rytmické cítění 

je zprostředkováno hudebně sluchovými schopnostmi, ale velmi podstatně se v něm 

uplatňují především motorické složky, což kromě Sedláka a Váňové potvrzuje také 

Kodejška.48 Smysl pro rytmus (rytmické cítění) je schopnost vnímat a prožívat hudební 

rytmus, adekvátně na něj motoricky reagovat, reprodukovat ho a vytvářet. 

Poznatky kognitivní psychologie objasnily některé procesy vnímání rytmu. Týkají se 

vnímání řady na sebe navazujících zvukových impulsů, rozlišování akcentovaných prvků, 

seskupování tónů kolem akcentů apod. Na základě psychického zpracování akustických 

jevů, které vnímáme, se vytvářejí tzv. mentální konstrukty. Hudební struktura je kognitivně 

zpracovávána a vnitřně analyzována. Tím dochází k vytváření rytmických vzorců, jejichž 

zpracování se opírá o uvědomování si základních časových jednotek (pulsů). 49 

Podle autorů je rytmické cítění spojeno s řadou předsudků vyúsťujících v tvrzení, 

že se rozvíjí mnohem obtížněji než smysl pro výškový pohyb melodie. Podle svých 

zkušeností učitelky na základní umělecké škole (dále jen ZUŠ) si dovoluji s tímto tvrzením 

nesouhlasit. Děti, které jsem vyučovala, měly s reprodukcí a vnímáním rytmu menší 

problémy než např. s intonací a reprodukcí určité melodie. U těchto dětí se rytmické cítění 

mohlo velmi dobře rozvíjet na rozdíl od intonačně nečistého zpěvu.  

Rytmické cítění je považováno za základní hudební schopnost, které jako každá jiná 

schopnost podléhá výchově. Výchova ji formuje kvantitativně i kvalitativně. 

Výzkumy velkého počtu dětí (např. F. Sedláka50 nebo M. Kodejšky51) ukázaly, že i u dětí 

označovaných za hudebně málo rozvinuté, byla nedostatečně rozvinuta výškově 

rozlišovací schopnost (proto tyto děti nečistě zpívaly), ale rytmus písně zachycovaly 

mnohem přesněji. Tato skutečnost je podle autorů52 vysvětlována tím, že dispozice pro 

rytmus je velmi široce rozložena. Aktualizuje se již ve velmi raném věku dítěte a souvisí 

s jeho biologickými a psychomotorickými projevy. Později bylo též vědecky objasněno 

                                                 
47 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013.  
48 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989.  
49 Ibid. 
50 SEDLÁK, František, 1966, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
51 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana. 1989.  
52 SEDLÁK, František, 1966, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
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rozvíjení dispozice pro rytmus a vnímání časového průběhu hudby v prenatálním období. 

O této skutečnosti přesvědčuje např. experiment L. Salka 53 , který zjistil, že již před 

narozením má dítě do paměti vryty vzorce počítacích dob, jejichž rychlost odpovídá 

frekvenci matčina srdce (přibližně 72 úderů za minutu). G. A. Iľjina 54  se zabývala 

výzkumem vokálně reprodukčních schopností u dětí předškolního věku a došla k velmi 

podobnému zjištění jako Sedlák a Kodejška. Zatímco hudební rytmus bývá zachycen 

věrně, tak pouze 5 % čtyřletých a pětiletých dětí zazpívá píseň intonačně přesně. 

Tuto skutečnost mohu potvrdit ze své praxe, kdy jsme na ZUŠ u přijímacích zkoušek 

testovali předškolní děti, u kterých jsme prověřovali schopnost reprodukce rytmického 

útvaru, který děti ve většině případů velmi přesně napodobily, zatímco vokální reprodukce 

písně u nich byla intonačně nepřesná. Obtíže měly i s hlasovým napodobením hraného 

tónu podle klavíru. Některé z nich se alespoň do jisté míry k hranému tónu přiblížily. 

U některých však při reprodukci určitého tónu docházelo k markantním intonačním 

výkyvům. Navození čistého zpěvu je podle autorů 55  stěžejním problémem dětí 

předškolního, ale i dětí mladšího školního věku. Při experimentálním zjišťování příčiny 

neúspěšnosti hlasového projevu dětí (F. Sedlák) vyšlo najevo, že hlavní příčinou 

je nerozvinutý hudební sluch, který způsobuje absenci hudebních představ, tonálního 

a rytmického cítění a pěveckých dovedností a návyků. Rytmické cítění je podle autorů 

hluboce zakotveno v lidské osobnosti. Pokládají si tedy otázku, odkud pramení 

pedagogický pesimismus týkající se jeho rozvoje. Podle nich problém spočívá 

v nepropracované metodice. Při výchově hudebního sluchu a vzniku tónových představ 

hudby zachycené notopisem, může žák použít hudební nástroj. Hrou na nástroj však 

současně nezískává představu rytmické struktury hudebního útvaru. V praxi se při výuce 

rytmu většinou počítají hodnoty nebo se rytmický základ hudebního úryvku 

vytleskává/vyťukává. Při tomto nácviku však podle autorů často chybí přímé spojení 

s melodií. Volba tempa také nebývá vhodná (často příliš pomalé tempo). Žák tedy ztrácí 

vědomí pulsace a metra. Mnohem účinněji než číselné počítání dob, které slouží pouze 

                                                 
53 SALK, Lee, 1960, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
54 IĽJINA, G. A., 1961, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
55 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
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k dešifrování notového zápisu se podle autorů získává představa rytmu zpěvem 

melodických úryvků.56  

4 Motorika v hudebním vnímání 

Motorické reakce při hudebním vnímání nevznikají podle autorů57 náhodně, ale reagují 

na charakter hudby, její dynamismus a vnitřní pohybovou stránku. Tyto reakce jsou spjaty 

s vyjadřovacími prostředky, s hudebním výrazem i formou. V hudebním vnímání 

adekvátně zpracovávají hudbu v psychice vnímatele, což vede k jejímu porozumění  

a prožívání. Dochází k aktivizaci hudebních představ a vnášení tvořivých prvků  

do vnímání. Motorické složky a pohybová zkušenost působí v aktivním hudebním 

vnímání. Myslí se tím např. i aktivizace vokálně motorického aparátu při vnímání 

hudebního díla. To se projevuje svalovými pocity na hlasivkách a hrtanu, které odpovídají 

vnímané výšce tónů. Svalové a hmatové pocity při vnímání hudby se kromě pěveckého 

aparátu týkají i ostatních složek (např. dýchací svaly apod.). Autoři 58  společně 

např. s Kodejškou59 se shodují na tom, že na posluchače působí zvláště dynamické složky 

hudby, tj. metrum, puls, rytmus a dynamika.60  

Pohybové reakce na hudbu jsou obvykle provázeny adekvátními motorickými představami. 

Např. při poslechu polonézy je to představa vznešených pohybů, při vnímání ukolébavky  

je to pravidelně se opakující pohyb apod. Jak autoři uvádějí: „Charakter tělesných pohybů 

či jejich pouhá motorická představa bývá ovlivňována žánrovou charakteristikou vnímané 

hudby. Užité hudební žánry (lidová píseň, tanec, pochod), které umělecky odrážejí určitou 

životní situaci, vyvolávají stálé pohyby, odpovídající jejich výstavbě a funkci 

(tanec a pohyb slouží mimo jiné i ke kolektivnímu pohybovému sjednocení, pracovní píseň 

k soustředění pracovní energie i k vytvoření nálady vedoucí k vyššímu výkonu apod.).“61 

U dětí jsou motorické projevy stálým průvodním jevem hudebního vnímání. Tyto pohyby 

jsou v pozdějším věku určovány též výškou tónů, charakterem melodie apod. Např. vysoké 

tóny a výše položená melodie vyvolávají představu lehkých a vznešených pohybů, 

                                                 
56 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
60 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
61 Ibid., s.274. 
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zatímco hluboké tóny v nižších polohách podněcují děti k pohybům pomalým 

a těžkopádným (např. nápodoba medvěda).62 

Jak autoři uvádějí, sluchové vnímání přebírá často též zrakové obrazy a pocity pohybů, 

které vykonává interpret na hudebním nástroji. To způsobuje, že se dáme hudbou unést 

a plně se do ní vžíváme. Hudební vžívání je dáno vtělesněním, tzn. bezděčnými pohyby 

hlavou, rukou apod. nebo pouze vnitřními představami těchto pohybů. Těmito pohyby 

reagujeme na tempo a energii hudby.63 

4.1 Spojení rytmické a pohybové výchovy 

Pohybové reakce mají podle autorů největší význam pro rozvoj rytmického cítění. 

Musí však být evokovány strukturou a celkovým charakterem hudby. Tato souvislost 

s hudebně pohybovou výchovou, která byla detailně propracována např. C. Orffem (výuka 

zpěvu a pohybu za použití elementární hry na dětské hudební nástroje a výrazné deklamace 

slova zdůrazňující rytmus řeči), A. Dubskou nebo E. Bláhovou (u Bláhové v tzv. rytmické 

gymnastice/eurytmice, což je vyjádření charakteru hudby jednoduchými pohyby celého těla 

jako výrazového vnitřního prožitku). V této souvislosti autoři dodávají: „Potvrzuje se, 

že v ústrojném spojení zpěvu, deklamace, instrumentální činnosti a pohybu evokovaného 

hudbou lze zcela přirozeně a efektivně rozvíjet rytmické cítění i u těch jedinců, u nichž se 

tradičními metodami zdálo nevychovatelné.“64   

V prvních etapách hudebního vývoje má podle autorů metodika rytmické výchovy ve 

spojení s pohybovou výchovou své psychologické oprávnění, protože se pojí s rytmickou 

deklamací slov a říkadel. Zde je osvojování hudebního rytmu opřeno o rytmus slovní 

(dlouhé a krátké slabiky). Rytmické slabiky symbolicky vyjadřují poměry mezi délkami 

tónů, čehož využíváme v hudební výchově při rytmizaci. V pozdějším věku vedeme dítě 

k rozvíjení rytmických projevů více abstraktně tzn. k prožívání a improvizaci pulsace  

a metra. V těchto případech se osvědčila tato speciální cvičení: reprodukce pulsace těžkých 

a lehkých dob při zpěvu písní, hra rytmického útvaru na dětském nebo klasickém 

                                                 
62 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
63 Ibid. 
64 Ibid., s. 144. 
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hudebním nástroji nebo rozlišení rytmické chyby v notovém zápisu či v provedení známé 

písně. Řada těchto cvičení může sloužit k diagnostice rytmického cítění.65 

4.1.1 Rytmická výchova a vybrané hudebně-pedagogické koncepce 

V této kapitole přiblížím skladatele a hudební pedagogy, kteří se zabývali metodikou 

rytmické výchovy a jejich specifické hudebně-pedagogické koncepce, které ve své době 

originálním způsobem rozvíjely hudební schopnosti a dovednosti dětí. Přesah těchto 

koncepcí se promítá i do současné hudební pedagogiky. Jedná se o Kodályho metodu, 

Dalcroseho eurytmiku a Orffovu metodu.66 

• Kodályho metoda 

Metodikou rytmické výchovy se podrobně zabýval maďarský skladatel 

Zoltán Kodály (1882–1967). Základy jeho metodiky lze snadno uplatnit u dětí 

předškolního věku. Na základě maďarského folkloru postavil hudebně-pedagogickou 

koncepci založenou na přesvědčení, že i ne úplně muzikální člověk má možnost osvojit si 

některé hudební dovednosti, a to specifickou výukou, podobnou procesu učení mateřského 

jazyka. Využíval lidovou píseň i tanec společně se zpěvem a hrou na jednoduché hudební 

nástroje. Výuku not prosazoval již od počátku prvního kontaktu dítěte s hudbou. Pokud 

bylo dítě ve věku, kdy nechápalo symbolické zastoupení tónů notovým zápisem, používal 

imitační techniku, při které průběh melodie naznačoval tvarem a polohou ruky, tzv. signály 

rukou. Typické jsou u nich pohyby prstů, otáčení zápěstí a jiná cvičení na posílení extenze 

a flexe. Prosazoval zvládnutí rytmického hudebního útvaru dříve, než děti začnou s jeho 

intonováním. Využíval k tomu tleskání, dechová cvičení apod. Kodályho metoda 

prohlubuje např. dovednosti důležité pro nácvik čtení a psaní. 

• Dalcroseho eurytmika 

Švýcarský hudební pedagog Emile Jaques Dalcrose (1865–1950) je tvůrcem specifické 

hudebně pohybové metody s názvem Eurytmika (v české literatuře se též setkáváme 

s termínem Rytmická gymnastika). Jedná se o přirozený pohyb korespondující s rytmem 

hudby. Pohyb společně s tancem jsou hlavními dominantami v procesu učení. Tím dochází 

k rozvoji hudebních dovedností a všech smyslů. Dalcroseho systém je založen 

                                                 
65 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
66 KANTOR, Jiří, LIPSKÝ, Matěj. 2009. 
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na přesvědčení, že k pochopení hudební skladby z hlediska žáka instrumentalisty patří 

nejen sféra sluchu, ale také naše tělo (hudební rytmus lze vyjádřit pohyby těla). 

Tělo se ocitá v roli prostředníka mezi jednotlivými tóny, myšlením a emocemi. 

Eurytmika za pomoci pohybové, kognitivní a emoční složky rozvíjí pociťování rytmu 

a umožňuje dítěti splynutí s frázováním skladeb.67 Podle této metody i ten nejjednodušší 

pohyb na hudbu je výsledkem komplexního celku koordinované činnosti. 68 

Dalcrose vytvořil v roce 1905 plán pro reformu hudební výchovy ve Švýcarsku, který 

zahrnoval rozvoj rytmického cítění, u něhož musí děti vycházet především z pohybových 

aktivit. U Dalcroseho systému hudebně pohybových technik dochází k propojení tělesného 

pohybu s elementárními rytmy.     

• Orffův Schulwerk 

Německý skladatel Carl Orff (1895–1982) modernizoval prostřednictvím jeho 

„Schulwerku“ hudební pedagogiku. Na rytmickém podkladě propojil verbální, 

vokální a instrumentální složky s pohybem. Pokusil se o aktivaci žáků pomocí vlastního 

muzicírování improvizací na jednoduché rytmické nástroje. Na základě toho pak vznikl 

tzv. Orffův instrumentář. Orff se snažil děti dovést k nalezení vlastního rytmu, své hudby 

a vytvoření hudebního doprovodu k pohybu. Tím vzniká elementární hudba blízká povaze 

dítěte. Dochází též k rozvíjení hrubé i jemné motoriky a fantazie.69 

4.2  Motorický základ rytmického cítění 

Podle psychologických výzkumů různých autorů např. B. Reppa 70 , je potvrzeno, 

že rytmické cítění není pouhým sluchovým zpracováním časového průběhu hudby, 

ale je provázeno současně probíhajícími pohybovými reakcemi organismu. 

Sedlák s Váňovou shodně s Reppem dodávají: „Psychofyziologický základ hudebního 

rytmu i tempa je motorický. Při vnímání a provozování hudby jsou podvědomě inervovány 

některé skupiny svalů a posluchač projevuje tendenci provádět pohyby odpovídající 

charakteru jejího metricko-rytmického členění.“ 71  Tyto pohyby jsou buď vnější 

(vyťukávání rytmu prsty, pohyby hlavy a končetin) nebo vnitřní (svalové stahy bránice, 

                                                 
67 KANTOR, Jiří, LIPSKÝ, Matěj. 2009. 
68 VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
69 KANTOR, Jiří, LIPSKÝ, Matěj. 2009. 
70 REPP, B., 2001, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
71 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013, s.142. 
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zrychlené dýchání, „husí kůže“, mrazení apod.) a jsou spolu se sluchově-motorickou 

aktivitou podmínkou pro rytmické vnímání.72  

Podle autorů73 jsou zvláště časté zejména vnější pohyby při hudebním vnímání u dětí, 

což potvrzuje i Kodejška.74 Děti často tleskají, klátí se, vytvářejí různé taneční pohyby  

a rytmický prožitek hudby lze vyčíst také z jejich výrazu ve tváři.75 

Výzkumy G. A. Iľjinové76 potvrdily, že v pohybových reakcích na hudbu hraje rozhodující 

úlohu metrická složka (střídání přízvučných a nepřízvučných dob), a teprve potom kvantita 

tónů (střídání tónových délek, rytmus). Na pravidelnou metrickou pulsaci organismus 

primárně reaguje motorickou odpovědí.  

  

                                                 
72 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
73 Ibid. 
74 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
75 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
76 IĽJINA, G. A., 1961, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
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5 Hudební dovednosti v předškolním období 

V následujících kapitolách se budu zabývat hudebními dovednostmi v předškolním období. 

Přiblížím průběh hudebního vývoje v období navštěvování mateřské školy a seznámím 

čtenáře s konkrétními dovednostmi dítěte na konci předškolního období. Dle Sedláka77 

hudební dovednost vymezujeme jako cvikem a učením získanou způsobilost vykonávat 

úspěšně určitou hudební činnost.  

5.1  Průběh hudebního vývoje v období navštěvování mateřské školy 

Podle autorů78 je předškolní věk z hlediska anatomického i psychofyziologického vývoje 

jednou z nejdůležitějších etap hudebního vývoje. Je-li tato etapa zanedbána, negativně to 

ovlivní celkový vztah dítěte k hudbě i další hudební rozvoj v základní škole. 

V období předškolního věku dítěte se již uplatňují vlivy kolektivní výchovy, 

protože většina dětí navštěvuje ve věku 4–6 roků mateřskou školu. Kolektivní výchova se 

promítá i do hudebního vývoje dítěte, protože hudební činnosti jsou náplní programu 

většiny mateřských škol. Optimální hudební podněty dostává dítě tehdy, je-li kolektivní 

výchova v mateřské škole skloubena s citlivým výchovným působením rodiny, zejména 

matky, s jejím citovým vztahem k dítěti a ke zpěvu.79  

Jak uvádí Kmentová 80 , dřívější i současní čeští i zahraniční hudební psychologové 

se shodují v jedné zásadní skutečnosti, že hudební vývoj předškolních dětí má velmi 

vysokou míru různorodosti. Je závislý na genetice a rodinném hudebním klimatu. 

Dalším faktorem hudebního vývoje je zrání nervové soustavy a možnosti učení v rodině 

a později v mateřské škole. Hodnocení úrovně hudebnosti dětí se podle Kmentové opírá o: 

• hodnocení úrovně sluchové pozornosti z pozorování pohybových reakcí dětí 

na slyšenou hudbu, 

• hodnocení spontánních vokálních projevů, 

• hodnocení hudebních schopností dítěte před vstupem do školy při řízených 

hudebních činnostech (autorka zde varuje před validitou různých testů hudebnosti!). 

                                                 
77 SEDLÁK, František, 1990.  
78 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
79 Ibid. 
80 KMENTOVÁ, Milena, 2015.  
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Problematikou hudebních schopností předškolních dětí se zabývali Miloš Kodejška a Hana 

Váňová v 80. letech 20. století. 81  Jejich testování jsou obsažena v publikaci Miloše 

Kodejšky Hudební výchova dětí předškolního věku. Hudba v rodině a mateřské škole82. 

Získané výsledky testování vzájemně souvisejí s jinými bádáními i s výzkumem Kmentové 

provedeným v rámci projektu Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních 

dětí.83 Obecným závěrem těchto šetření je, že do nástupu do školy se u většiny dětí velmi 

zdokonalí citlivost pro hlasitost, pulsaci a rytmus. V oblasti citlivosti pro výšku tónu 

a tonální cítění se však projevují velké individuální rozdíly, jak při pěvecké reprodukci 

melodie, tak při určování vzájemné polohy dvou slyšených tónů. Velké problémy vykazuje 

i hodnocení hlasových schopností dětí. Jak uvádí Kmentová, přibývá dětí nemajících 

zkušenost se zpěvním hlasem (výzkum Kmentové tuto skutečnost potvrzuje). 

Této problematice se u nás dlouhodobě věnuje hudební pedagožka Alena Tichá. 

Výzkumná měření v této souvislosti dále ukázala, že absence vhodného vzoru 

a přiměřených pěveckých činností může vývoj hlasových dovedností nejen zabrzdit, 

ale i zvrátit.84  

5.1.1 Rozvoj sluchového a motorického analyzátoru 

Zaporožec uvádí, že vlivem biologického zrání a výchovných podnětů se v předškolním 

věku rozvíjí sluchový analyzátor, jehož schopnosti od šesti let věku dvojnásobně 

vzrůstají.85 Dále se utváří hlasový orgán a hlasivkové svalstvo. Automatizuje se tvoření 

tónů, které vede k upevňování pěveckých dovedností. 86  Dítě soustředěněji poslouchá 

hudbu a dovede rozlišit výraz skladby a její základní emoce (veselá, rozzlobená, smutná), 

popřípadě ukáže citový výraz na příslušném obrázku lidské tváře.87 

V tomto věku dochází dále k rozvoji motorického analyzátoru, který zlepšuje koordinaci 

tělesných pohybů spolu s charakterem hudby. Vznikají i předpoklady pro hru na dětské 

                                                 
81 KODEJŠKA, Miloš a VÁŇOVÁ, Hana, 1989. 
82 KODEJŠKA, Miloš, 1991. 
83 KMENTOVÁ, Milena, 2015. 
84 Ibid.  
85 ZAPOROŽEC, V. A., 1961, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
86 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
87 DOLGIN, K. G. a ANDELSON E. H., 1990, SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
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hudební nástroje, o čemž hovoří zkušenosti ze světa, a to zejména proslavená japonská 

metoda Suzuki, podle které na miniaturní housle hrají jednoduché písně již tříleté děti.88 

5.1.2 Rozvoj pěveckých dovedností 

Předškolní období umožňuje intenzivní rozvoj pěveckých dovedností. Kvůli ještě plně 

nefunkčnímu hrtanovému svalstvu, jak uvádějí autoři89, je typický tón dětského hlasu slabý 

a barevně světlý. Rozdíly jsou pak u dětí zejména v hlasovém rozsahu a v jeho kvalitě. 

Podle autorů jsou rozdíly větší při horní hranici hlasového rozsahu než při dolní. Hlasový 

rozsah se zvětšuje úměrně s věkem a pěveckou aktivitou, přičemž rozdíly v rozsahu mezi 

chlapci a dívkami nejsou nijak velké. Od čtyř do šesti let se hlasový rozsah zvětšuje 

z počátečního rozpětí e1–a1 na rozpětí d1–b1. Mnohem větší rozdíly jsou  

u předškolních dětí v kvalitě pěvecké reprodukce, zejména pokud jde o přesnou reprodukci 

slyšené melodie, jak bylo zmíněno v předešlých kapitolách. 

5.1.3 Rozvoj tonálního cítění 

Podle autorů90 upevňuje reprodukce hudby v diatonickém systému tonální cítění, které se 

zpřesňuje hrou na dětské hudební nástroje. Výzkumy Bimberga91 a Michela92 dokazují, 

že již na konci předškolního věku je u dětí možné současně s durovým tonálním cítěním 

rozvíjet i základy prožívání mollové tonality. Toho docílíme tím, že s dítětem budeme 

poslouchat hudbu a zpívat písně v mollových tóninách.93 

Moje zkušenost s předškolními dětmi je taková, že děti zprvu odmítají poslech i reprodukci 

mollové písně. Pokud však nenásilnou formou tyto písně zařadíme, dítě si na jejich melodii 

a náladu snáze zvykne. 

5.2 Konkrétní dovednosti dítěte na konci předškolního období 

Pedagogická diagnostika se podle Kmentové 94  opírá o popis projevů dítěte, 

tedy o konkrétní dovednosti. Velký význam pro učitelku mateřské školy, která pracuje 

                                                 
88 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 BIMBERG, S., 1953, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
92 MICHEL, P., 1968, cit. podle SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
93 SEDLÁK, František a VÁŇOVÁ, Hana, 2013. 
94 KMENTOVÁ, Milena, 2015. 
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se skupinou dětí má míra zaujetí a motivovanost dítěte pro hudební činnosti. 

Jako očekávané hudební dovednosti dítěte na konci předškolního období Kmentová uvádí: 

• Dítě se zapojuje do všech druhů společných hudebních činností (poslechové, 

pěvecké, hudebně-pohybové, instrumentální), podle příležitostí se spontánně 

hudebně projevuje (individuálně zpívá písně nebo útržky písní, improvizuje zpěvem 

nebo hrou na dostupné nástroje). 

• Vyjadřuje se hrou na tělo – relativně přesně udržuje pulsaci, vytleskává rytmus písně 

nebo říkadla, zopakuje jednoduchý rytmický útvar v 4/4 taktu při rytmické ozvěně, 

opakuje jednoduchý ostinátní model během písně nebo poslechové skladby. 

• Ovládá hru na jednoduché hudební nástroje a ovládá sebe, pokud je potřeba nehrát. 

• Rozlišuje mluvní a zpěvní hlas a ovládá jejich hlasitost. 

• Zpívá melodie na neutrální a onomatopoické slabiky (la, mňau). 

• Osvojí, zapamatuje si a reprodukuje přiměřeně obtížnou píseň. Pozná ji podle 

melodie. 

• Rozlišuje témbr hudebních nástrojů, zná názvy některých hudebních nástrojů. 

• Reaguje pohybem na výrazně odlišné hudební motivy (rychle/pomalu, vysoko/nízko, 

vesele/smutně). 

• Dokáže rozlišit a popřípadě i sladit taneční kroky s hudbou – pochod, poskok, cval. 

• Je schopno ve známém prostředí kolektivního vystoupení před publikem. 

Kmentová připomíná, že děti dosahují hudebních dovedností ve velmi odlišné kvalitě. 

V některých případech lze poslední školní rok před nástupem do základní školy doporučit 

jako vhodnou dobu pro začátek hry na hudební nástroj v ZUŠ společně s navštěvováním 

předškolní přípravné hudební výchovy. Kmentová ze strany mateřské školy nepovažuje 

za nutnou plošnou a detailní individuální diagnostiku hudebních schopností. 

Spíše doporučuje průběžné pozorování reakcí dětí při hudebních činnostech a zajištění 

pravidelného přísunu přiměřených, pestrých a zajímavých hudebních aktivit a dodává: 

„Je důležité hledat takové formy, obsahy a kombinace hudebních činností, které zajistí 

plynulý rozvoj hudebnosti všech dětí, ať už dosahují jakékoli úrovně. Hudební vývoj dětí 
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v předškolním věku je vysoce individuální, ale všechny děti považujeme za hudebně 

vzdělavatelné. Zde je úloha učitelky mateřské školy nezastupitelná.“95 

6 Sladění hudby a pohybu na úrovni jemné i hrubé motoriky 

Dne 18. října 2016 jsem se v Praze zúčastnila vzdělávací akce s názvem Lidské tělo 

v pohybu s hudbou – Podzimní zpívání. Kurz byl veden profesorkou Evou Jenčkovou, 

významnou muzikoložkou a hudební pedagožkou. 

Hudebně vzdělávací akce nabídla metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových 

her zejména při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou. Tematický repertoár byl 

zaměřen na rozvíjení hrubé i jemné motoriky a pohybové koordinace celého těla všemi 

druhy pohybového projevu v součinnosti s rytmizovanými dětskými říkadly a písněmi 

o lidském těle. Záměr kurzu měl vést k formativním možnostem rozvoje dětské hudebnosti 

v kontextu harmonického osobnostního vývoje dítěte. 

Eva Jenčková vydala v roce 2016 ve spolupráci s vydavatelstvím Tandem metodickou 

publikaci Hudba v současné škole-výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou 96 , 

která je věnována učitelkám v mateřské škole a dalším pedagogům např. na 1. stupni ZŠ. 

Publikace obsahuje hudebně-pohybový repertoár s metodickým návodem. V jejím úvodu 

se autorka věnuje teoretickému popisu významu hrubé a jemné motoriky u dětí s akcentací 

hudební složky. 

Další, v roce 2016 vydanou, publikací Jenčkové je Hudba v současné škole-výběrová řada 

Prstohrátky nejen se zvířátky97. V úvodu publikace se autorka zabývá jemnou motorikou 

v rozvoji řeči a hudebnosti dětí. 

6.1 Hudba v rozvoji hrubé a jemné motoriky 

V rozvoji hrubé a jemné motoriky má významnou roli hudba, která je podle Jenčkové98 

iniciátorem senzomotoriky, tj. smyslového vnímání v koordinaci s tělesným pohybem. 

                                                 
95 KMENTOVÁ, Milena, 2015, s. 23. 
96 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou. 2016. 
97 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Prstohrátky nejen se zvířátky. 2016. 
98 Ibid. 
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Jenčková vyzdvihuje hru na tělo, dále pantomimický a taneční pohyb v souladu 

s rytmizovanou řečí a zpěvem. Rozvíjení hrubé a jemné motoriky se podle autorky týká 

nejen celkové hybnosti a obratnosti, ale též pohybové koordinace, která ovlivňuje nejen 

zvládnutí schopnosti psaní, ale působí i na úroveň dovedností v hudební a výtvarné 

výchově a geometrii.99 

Zdokonalování hrubé a jemné motoriky probíhá v předškolním věku při chůzi, běhu 

a např. také při hrách a manipulaci s různými motivačními předměty, ke kterým patří 

autorčin nový dřevěný rytmický instrumentář (drhlo, rytmický traktor, kukačka apod.). 

Pomůcky podporují motorické schopnosti, ale i senzomotorické učení. Uspokojují touhu 

dětí po manipulaci s předměty, po zvukovosti a podporují rytmické a melodické cítění, 

spontánní interpretační aktivitu a vnímání hudebních principů, jakými jsou 

např. opakování, kontrast nebo gradace.100 

Podle autorky poskytují hudební výchova a rytmicko-pohybová výchova mnoho cenných 

příležitostí k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Příkladem může být např. chůze v rytmu 

podle úderů na buben nebo poskočný krok ve spojení s rytmizovaným říkadlem nebo 

zpěvem písně. Rytmus je společným prvkem hudby a pohybu. Pomáhá dítěti k vnitřnímu 

i vnějšímu ukáznění.  

Podle Jenčkové rytmus není jediným vyjadřovacím prostředkem, který přispívá k rozvoji 

hrubé i jemné motoriky u dětí. Autorka dodává, že k obratnému a koordinovanému pohybu 

se současným rozvíjením správné dechové funkce vedou i další hudebně vyjadřovací 

prostředky, jako jsou melodie, tempo, dynamika, harmonie, formové členění skladby 

a funkční typy hudby, například hudba do pochodu, k tanci, ukolébavka či fanfára. 

K pohybovému prožitku hudby u dětí přispívá podle Jenčkové učit děti již od útlého věku 

hudbu vnímat ve všech jejich prostředcích. V raném dětství děti reagují na hudbu 

spontánním přirozeným pohybem. V dětské skupině je důležité soustředit všechny děti na 

společný rytmus a adekvátní vyjádření dynamiky, tempa a melodie. To vše závisí  

na individuálních pohybových a hudebních schopnostech dítěte. 

                                                 
99 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou. 2016.  
100 Ibid. 
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Jak autorka uvádí, je velmi důležité, nabídnout dětem všechny druhy rytmického pohybu: 

hru na tělo, chůzi, pohyb končetin, pantomimický a taneční pohyb i jemnou prstovou 

techniku a pohybové využívání prostoru. Všechny tyto druhy rytmického pohybu přispívají 

k rozvoji individuální hudebně-pohybové kreativity dětí.101 

6.2 Jemná motorika v rozvoji řeči a hudebnosti předškolních dětí  

Podle Jenčkové 102  existuje mezi přirozeným ovládáním jemných pohybů rukou, 

zejména prstů, a vývojem řeči vzájemná podmíněnost. Důležité je rozvíjet jemnou 

motoriku a pohybovou koordinaci společně s rytmizovanými říkadly (rytmickou 

deklamací). Při nich se zdokonaluje technika a expresivita řeči a hudební paměť. Řeč je 

složitým pohybem mluvidel. Její vytváření a zdokonalování závisí na optimálním rozvoji 

celkové motoriky.  

U dětí je, jak autorka uvádí, důležitý rozvoj hybnosti celého těla, protože na rozvoji 

velkých pohybů je závislá i jemná motorika. Pokud u dítěte probíhá správný a vyvážený 

pohybový vývoj, iniciuje většinou v odpovídajícím období také vývoj řeči. Má-li dítě 

pohotovou prstovou motoriku, má obvykle i obratná mluvidla. 

Dětská řeč se nejlépe rozvíjí za pomoci říkadel a jiných rytmických her se slovy, které děti 

upoutávají zejména zvukovostí, rytmem, expresivitou řeči a jazykovým humorem. 

Rytmická a zvuková stránka říkadel podle autorky podporuje spontánní doprovodnou 

motoriku, která přispívá k optimální koordinaci hrubé i jemné motoriky. Propojení 

spontánní doprovodné motoriky s dětskými říkadly a jemnou motorikou působí významně 

na expresivitu dětské řeči a tím se zdokonaluje její technika a plynulost. 

Říkanky využíváme k poslechu, rytmizaci a při nácviku správného tempa řeči. 

Doprovázíme je podle autorky tzv. pantomimikou prstů. Z říkanek je vhodné vytvořit 

poutavou hru dospělého s dítětem, ve které dítě aktivně spoluúčinkuje. Dítě může při 

poslechu říkanky reagovat spontánními pohyby celého těla, pozorovat doprovodný pohyb 

prstů dospělého a snažit se o jeho napodobení. Pro rozvoj jemné motoriky dítěte je také 

důležitý rytmický pohyb dospělého s prsty dítěte v souladu s rytmizovanou mluvou. 

Tyto komunikační rytmické hry se slovy a prsty rozvíjejí koncentraci dětí, chápání metafor 

                                                 
101 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou. 2016.   
102 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Prstohrátky nejen se zvířátky. 2016. 



33 

 

i správné pohybové reakce na obsah a rytmus. Individuální prstová technika však podle 

Jenčkové může být u každého dítěte kvalitativně značně rozdílná.103 

Jenčková rytmické hry s prsty nazývá prstohrátkami. Podle autorky jsou prstohrátky 

skvělou motivací k vědomému ovládání jednotlivých prstů a aktivizují děti k pozorování 

jejich rytmického pohybu dle obsahu říkanky nebo písně. Toto pantomimické sdělení 

rozvíjí obrazotvornost dětí, a to prostřednictvím pohybové zkratky a střídáním 

významného pohybového detailu s pohybovým celkem. Pantomimický pohyb prstů 

vychází z obsahu slov a jeho rytmický přednes vede dítě k volbě optimálního tempa a jeho 

změnám, k logickému frázování slov a ke správnému použití akcentu a dynamických 

kontrastů. Při rytmické deklamaci jsou oživovány zejména zvukové prostředky řeči, 

které se shodují s výrazovými prostředky hudby (metrum, rytmus, dynamika, tempo 

a melodika řeči). 

K vědomé změně pohybů prstů a motivovanému rozvoji rytmického cítění přispívá podle 

Jenčkové též instrumentální zvukomalba rytmických nástrojů nebo ozvučených předmětů 

(např. prázdné plastové láhve různých velikostí, plechová krabička s gumičkou, igelitový 

sáček). Tyto nástroje a předměty iniciují koordinaci celého těla, rozvíjejí jemnou motoriku 

a podněcují vědomé střídání různých technik úderů v souladu s hudební řečí. Pro příklad 

poslouží velmi nápaditá prostorová manipulace s igelitovým sáčkem a jeho rytmické 

ozvučení (na staccato trhavě pohybujeme sáčkem a na legato jemně šustíme), 

díky nimž dítě originálním způsobem vnímá rytmus a realizuje kontrast legatového 

a staccatového zvuku.104 

  

                                                 
103 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Prstohrátky nejen se zvířátky. 2016. 
104 Ibid. 
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7 Hudební činnosti v rozvoji jemné motoriky a budoucího psaní 

Podle Gerlichové105 spočívá jedinečnost lidské horní končetiny v kombinaci síly, rychlosti, 

citlivosti, rozsahů pohybů, jemnosti a koordinace. Díky horním končetinám předměty 

uchopujeme, držíme, taháme a otáčíme. Po mozku je ruka nejdůležitější pomůckou 

člověka. Člověk skrze hmat a úchop realizuje svoje představy. 

S předškolními dětmi můžeme v rámci nácviku funkčních úchopů horních končetin 

využívat různé hudební nástroje, které mají vliv na rozvoj síly a funkce ruky. Jedná se 

např. o bubny, dřívka, xylofony, zobcovou flétnu a další. Při procvičování jemné motoriky 

používají učitelé také hru na tělo (tleskání, pleskání, dupání, luskání apod.). Hru na tělo, 

jako jeden z hudebních prostředků muzikoterapie doporučuje i Kantor.106 Díky ní si podle 

autora dítě uvědomuje změny polohy končetin, vzdálenosti končetin od těla apod., 

a to na úrovni haptické i akustické. Podle autora představuje hra na tělo nenahraditelný 

způsob primární rytmické stimulace a korekce v oblasti jemné i hrubé motoriky. 

7.1 Muzikoterapie jako metoda reedukace specifických poruch učení 

Muzikoterapie podle Gerlichové107  nabízí různé metody, které lze uplatnit ve školství, 

např. v reedukaci specifických poruch učení (dále jen SPU). Podle Gerlichové lze poruchy 

učení definovat jako obtíže naučit se běžnými způsoby učení číst, psát a počítat. Jasná 

příčina SPU zatím nebyla objasněna. Podle autorky mohou muzikoterapeutické přístupy 

výrazně napomoci ke zlepšení problémů, které provázejí SPU. K těmto přístupům patří 

rozvoj sluchové percepce, rytmu a pohybu. Při pravidelném procvičování těchto činností 

dochází k funkčnímu zlepšení čtení, psaní, počítání i motorických funkcí.  

7.1.1 Rozvoj grafomotoriky a prevence dysgrafie 

Podle Gerlichové dysgrafie neboli porucha psaní velmi úzce souvisí s rozvojem 

grafomotoriky. Autorka uvádí, že je velmi důležité před výukou psaní rozcvičit celé tělo, 

protože tak dochází k jeho celkovému uvolnění. Před psaním by děti měly rozcvičit obě 

ruce od ramen přes lokty a zápěstí až po konečky prstů. Poté dítě může uchopit do své 

dominantní ruky tužku a zkusit např. nejprve ve vzduchu trénovat spirály, obloučky apod. 

                                                 
105 GERLICHOVÁ, Markéta, 2014.  
106 KANTOR, Jiří, 2009. 
107 GERLICHOVÁ, Markéta, 2014. 
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Pak může přejít na velký arch papíru, kde si vyzkouší písmena nejprve ve větší velikosti, 

která pak postupně zmenšuje. Podle Gerlichové lze tato cvičení propojit s dechovými 

cvičeními, s recitací říkanek, zpěvem písní či s hudbou. Důležitá je zde pravidelnost 

procvičování. 

7.1.2 Rytmus jako léčebná metoda  

V této kapitole budu srovnávat několik autorů, kteří se zabývají rytmem jako léčebnou 

metodou. Léčebné funkci rytmu se ve svých publikacích věnují např. autoři Kantor108, 

Pipeková a Vítková109. Autorky zmiňují, že této funkce se může využívat v souvislosti 

s reedukací SPU a chování, zvláště při léčbě poruch pozornosti a hyperaktivity. 

Podle autorek má rytmus roli pravidelného střídání fází dne, což dětem s SPU navozuje 

pocit řádu a jistoty.  

Rytmus si podle Prekopové110 nedokáže dítě vytvořit samo od sebe. Když se dítěti podaří 

sladit jeho biologický rytmus s vnějšími podmínkami, cítí se svobodně. Čím více je však 

dítě v zajetí vlastních náhradních rytmů, tím méně se dokáže přizpůsobit vnějšímu 

prostředí. Podle Pipekové a Vítkové111 mohou děti akceptaci rytmu procvičovat v různých 

hudebních aktivitách, kde se s ním vědomě pracuje. Rytmus podle autorek pomáhá dítěti 

také při kontrole pohybu, sebepoznávání a respektování pravidel. 

Rytmus je podle Mátejové 112  možno chápat ze dvou hledisek, jako rytmus umělý  

a přirozený. Každý jedinec je nositelem vlastního individuálního rytmu, který lze 

charakterizovat jako určitou tělesnou dispozici projevující se v osobním tempu. 

Umělý rytmus stimuluje dítě zvenku. Podle autorky můžeme umělým hudebním rytmem 

účinně pomoci dítěti při ovlivňování individuálního přirozeného rytmu. Mátejová stejně 

jako např. Kantor113 spolu s Jenčkovou114 shodně tvrdí, že rytmus hudby má silný vliv na 

rytmy člověka. Může tedy působit stimulačně nebo relaxačně. Dítě může určitý rytmus 

harmonizovat i rozladit. Zapojení motoriky společně s rytmem zaručuje jeho plnohodnotné 

a aktivní prožívání. Rytmus transformovaný do pohybu má představovat výrazovou 

                                                 
108 KANTOR, Jiří, 2009. 
109 VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001.  
110 PREKOPOVÁ, J.,1994, cit. podle VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
111 VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
112 MÁTEJOVÁ, Z., 1992, cit. podle VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
113 KANTOR, Jiří, 2009.  
114 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole- výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou. 2016. 
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mnohostrannost a rovnováhu. Jeho využitelnost např. u hyperaktivních dětí spočívá právě 

v jeho funkci, kdy může být nositelem pořádku a organizace. 115 Podle Pipekové 

a Vítkové 116  může rytmus jako jediný hudební element vystupovat samostatně. 

Autorky v této souvislosti zmiňují tzv. regulující rytmy ve smyslu jejich socializační síly. 

Takové využití rytmu můžeme chápat jako způsob regulování a sociálního začleňování.   

7.1.3 Muzikoterapeutická cvičení pro rozvoj motoriky  

Beníčková 117  ve své publikaci nabízí řadu muzikoterapeutických cvičení a technik 

založených na hudebně pohybových aktivitách. Akcentuje při nich využití prvků 

eurytmie118 pro rozvoj a zlepšení úrovně motoriky u dětí. Navrhuje např. posílání si míče 

ve skupince dětí, která stojí v řadě za sebou v tempu slyšené písně nad hlavou směrem 

vzad. Nahrávku volíme dle požadovaného tempa určité skladby. Dále autorka pro podporu 

např. jemné motoriky doporučuje netradiční hudební nástroje (kantelu). Hrou na kantelu 

dítě kromě jemné motoriky rozvíjí i dechovou koordinaci. Dítě hraje na nástroj a terapeut 

dle jeho hry dýchá. Autorka ve své publikaci nabízí autorské relaxační písně 

s eurytmickým pohybem na podporu rozvoje psychomotorické koordinace, rytmického 

a tonálního cítění, které mají atraktivní texty a jsou vhodné pro děti předškolního věku 

(Kohoutek, Velbloud). Dále se zabývá pohybovou improvizací na hudbu nebo hudební 

improvizací a cvičeními podporujícími vnímání tělového schématu.119 

 

 

 

 

 

                                                 
115 MÁTEJOVÁ, Z., 1992, cit. podle VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
116 VÍTKOVÁ, Marie a PIPEKOVÁ, Jarmila (eds.), 2001. 
117 BENÍČKOVÁ, Marie. 2011. 
118 Eurytmie je metoda zahrnující spojení hudby, tance a slova. V tomto terapeutickém procesu dochází ke zviditelnění řeči a pohyby 

klientovi pomáhají lépe pochopit vztahy mezi komponenty (hlásky, tóny). Je ponechán prostor pro vyjádření vlastních pocitů, které si 

klient přes pohyb uvědomuje. Podle: BENÍČKOVÁ, 2011. 
119 BENÍČKOVÁ, Marie. 2011. 
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8 Metoda dobrého startu (MDS)  

MDS je jedním z propracovaných přesahů hudebních činností do grafomotoriky, kterým se 

budu detailněji zabývat. Zelinková 120 metodu popisuje a zároveň hodnotí její přínos 

v publikaci Dyslexie v předškolním věku? Podle autorky MDS rozvíjí všechny oblasti, které 

jsou nutné pro bezproblémový nástup do školy.  

Z prostudované literatury (viz Jenčková121, Gerlichová122, Kantor123 a další) jsem zjistila, 

že se příliš mnoho autorů těmito přesahy detailněji a propracovaněji nezabývá. Spíše se zde 

jedná o přesahy hudebních činností do oblasti hrubé a jemné motoriky (hudebně pohybová 

výchova) nebo o hudební činnosti v souvislosti s muzikoterapií. V souvislosti se sepětím 

hudby a pohybové složky mě nadchla Dalcroseho eurytmika (viz kapitola 4.1.1)  

a Steinerova eurytmie (známá z waldorfské pedagogiky jako viditelná řeč/viditelný zpěv).  

8.1  Historie MDS 

Metoda vznikala ve Francii a Polkou M. Bogdanowicz byla v 60. letech minulého století 

převedena do polského prostředí. V 70. letech minulého století Bogdanowicz přivezla 

metodu do bývalého Československa. Nejdříve se šířily prvky metody v překladu 

A. Houdkové. Jak uvádí Zelinková: „Negativním rysem masového šíření metody, se stala 

její redukce na pouhé písničky s pohybem nebo uvolňovací cviky, takže se původní 

myšlenka komplexní psychomotorické intervence vytrácela. Bohužel tyto tendence trvají 

dodnes.“124 

Od 80. let minulého století je metoda ověřována a dále u nás zdokonalována pedagožkou 

a psycholožkou Janou Swierkoszovou z Ostravy, která je autorkou české verze MDS a jako 

jediná získala autorská práva pro používání metody od Marty Bogdanowicz. Od 70. let 

minulého století probíhají v ČR i Polsku výzkumy dokazující mimořádnou účinnost této 

metody v těchto složkách: zrakové a sluchové vnímání, motorika, pravolevá orientace, 

prostorová orientace a lateralizace. Děti po absolvování výcviku MDS projevují zlepšení 

též v sociální oblasti. Jednoznačně pozitivní vliv má MDS na úspěšnost osvojování 

                                                 
120 ZELINKOVÁ, Olga. 2012.  
121 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole-výběrová řada Lidské tělo v pohybu s hudbou. 2016. 
122 GERLICHOVÁ, Markéta, 2014. 
123 KANTOR, Jiří, 2009. 
124 ZELINKOVÁ, Olga. 2012., s. 158. 
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čtení a psaní. Swierkoszová v současné době stále pořádá akreditované vzdělávací kurzy 

MDS např. v rámci DYS – Centra v Praze nebo v KVIC Nový Jičín.125 

8.2 Česká verze MDS – obsah a cíle  

Česká verze MDS je podle Zelinkové výsledkem dlouholetého výzkumu a ověřování. 

Swierkoszová v ní zanechala kromě teoretických východisek a praxe i osobní lidský postoj 

a zkušenosti. O metodu se začala zajímat v 80. letech minulého století, kdy se snažila o její 

úpravu a šířila ji ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami např. v Ostravě, 

Zlíně, Krnově a dalších místech. Polská verze byla přepracována do podoby, která dle 

Zelinkové po obsahové i formální stránce odpovídá současné české realitě. 

Metoda je určena pro děti v předškolním věku a rizikovou skupinu dětí na začátku školní 

docházky. MDS může být používána jako aktivizační (prevence SPU a specifických 

poruch chování – dále jen SPCH) nebo jako terapeutická a diagnostická metoda 

(cílená intervence u dětí s SPU, SPCH a poruchami řeči – ne však reedukační metoda). 

Metoda předpokládá spíše skupinové využití, není však vyloučeno využití metody 

individuálně. Velikost dětské skupiny závisí na věku a vývojové úrovni dětí. 

Při aktivizačním účelu MDS může ve skupině být až dvacet dětí. Pokud se jedná o terapii, 

měl by být počet dětí menší. 

Českou verzi MDS tvoří 25 lekcí. Každá z nich má stejnou strukturu, řád a kroky. 

Jednotlivé kroky jsou konkrétně popsány v modelových situacích každé z lekcí. Každá 

z nich je postavena na lidové písni prolínající se celou lekcí. Pohybová, řečová 

a grafomotorická cvičení odpovídají rytmu, melodii a textu písně. Na počátku lekce slouží 

text písně motivačně a k rozvoji slovní zásoby a verbální a neverbální komunikace dětí. 

V další části lekce je text podnětem k pohybovým hrám. Vyvrcholením lekce MDS 

je reprodukce grafického vzoru ideálně v rytmu hudebního doprovodu nebo zpěvu. 

Podle autorky se v praxi využívání jediné písně jako ústředního motivu celé lekce velmi 

osvědčilo. Dítě má při takovém opakování možnost dokonale se seznámit s textem 

i melodií písně.126  

                                                 
125 ZELINKOVÁ, Olga, 2000. 
126 Ibid.  
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8.2.1 Struktura lekce 

Swierkoszová127 popisuje strukturu lekce české verze MDS takto:  

1. Zahájení a představení dětí. 

2. Poslech písně, rozvoj slovní zásoby, rozhovor s dětmi o písni, posílení jazykových 

schopností a komunikace. 

3. Specifická cvičení k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, pravolevé 

a prostorové orientace. 

4. Pohybová cvičení na rozvoj hrubé motoriky (chůze, běh, poskoky). 

5. Píseň – pohyb (Cvičení pohybově-akustická). Děti vyjadřují píseň tancem, hrou na 

tělo. Mohou zkoušet prstové sestavy účinné pro JM a GFM. Rytmizace s pomůckami 

(sáčky krup v látkovém obalu) jednou rukou, oběma rukama či jednotlivými prsty. 

Cvičení se stuhami, tenisovými míčky.  

6. Píseň – pohyb – grafický vzor (Pohybově-akusticko-optická cvičení). Tzn. píseň 

a nápodoba grafického vzoru. Dítě zpívá (slyší) píseň a současně se snaží napodobit 

grafickou předlohu nejdříve pouze prstem, poté psacím náčiním. Swierkoszová 

doporučuje psací prostředek přiměřený věku dítěte. Od dítěte vyžadujeme, 

aby kopírovalo grafický vzor a přecházelo ke stále menší tvarům. Kontrolujeme větší 

preciznost pohybů od levé strany listu k pravé. Autorka dále uvádí: 

„Učitel (terapeut) musí uvážit, kterou velikost grafické předlohy zvládne dítě v tempu 

nahrávky a kdy bude pracovat pomaleji (nebo rychleji) s doprovodem zpěvu 

(mručením).“128 Autorka také dodává klíčovou informaci: „Neočekávejte, že všichni 

členové skupiny zvládnou reprodukci grafického vzoru v tempu hudební 

nahrávky.“129 

7. Závěr. Sebehodnocení dítěte. 

8.2.2 Hodnocení pracovního souboru MDS 

Pracovní soubor MDS obsahuje osvědčené pomůcky pro pedagogy: metodickou příručku 

Jany Swierkoszové, (v jejíž teoretické části je seznámení s polskou verzí metody. 

Jde o první uvedení zkrácené formy původní metody a zmínění o autorce 

                                                 
127 BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998. 
128 BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998, s. 14. 
129 Ibid.  
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M. Bogdanowicz), dále 58 pracovních listů (dále jen PL) pro rozvoj GFM a kazetu 

s písničkami. Podle Zelinkové 130  je metodická příručka psána velmi výstižně a věcně. 

Popisuje konkrétní strukturu každé lekce i její jednotlivé kroky. Náplní příručky je 25 lekcí 

(25 písní) obsahující grafické znázornění v malé podobě, notový záznam písně s textem 

a strukturu lekce. Podle Zelinkové mají PL pro rozvoj GFM velmi dobrou grafickou 

úpravu. Jsou zde zahrnuty všechny prvky, které tvoří velká a malá písmena české psací 

abecedy. Kazeta s písničkami nazpívaná pěveckým souborem Permoník je velmi vhodná. 

Podle Swierkoszové131 není původní polská verze nahrávek vyhovující, protože se zde 

střídají hlasy dětí i profesionálů. Jak autorka uvádí, dětské hlasy více podněcují děti 

k nápodobě. Výběr písní podle Zelinkové132 velmi dobře navozuje grafické tvary, s nimiž 

se dítě v další části lekce setká. 

8.2.3 Specifika české verze podle Swierkoszové 

Česká verze MDS sleduje podle Swierkoszové133 rozvoj psychomotoriky a v součinnosti se 

sociální a emocionální sférou přispívá k rozvoji řeči. Příznačným rysem české verze je 

posilování sociálního aspektu a kultivace mezilidských vztahů (vztahy mezi dětmi, vztah 

k dospělému). MDS respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele. Bere zřetel na 

aktuální odborné poznatky a situaci v pedagogicko-psychologických poradnách a školách. 

Za nejpodstatnější rys MDS považuje Swierkoszová vytvoření bezpečného a přátelského 

prostředí s podporou při neúspěchu a lidským faktorem v průběhu lekcí. 

8.2.4 Organizace lekcí české verze podle Swierkoszové   

Podle Swierkoszové je metoda určena dětem ve věku 5–7 let, dětem v MŠ, ZŠ a dětem 

ve speciální škole. Jak se ukázalo při aplikaci metody, je MDS vhodná i pro starší děti  

(7–11 let). Úspěšné zařazování starších dětí s mladšími má podle autorky pozitivní vliv. 

Starší kamarád je pomocníkem a rádcem pro mladšího spolužáka.134 

Swierkoszová doporučuje zařazovat metodu nejlépe 2–3× týdně v průběhu celého roku 

(v MŠ doporučuje délku trvání lekce 45 min a na ZŠ 60 min). Další formou využití metody 

                                                 
130 ZELINKOVÁ, Olga, 2012. 
131 BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998. 
132 ZELINKOVÁ, Olga, 2012. 
133 BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998. 
134 Ibid. 



41 

 

může být např. tzv. „Den s MDS“. MDS má podle Swierkoszové velmi široké využití 

zejména:  

• jako osvědčená vstupní etapa výuky čtení a psaní (splnění profylaktické funkce),  

• u dětí s diagnózou SPU, 

• u dětí s odkladem školní docházky (dále jen OŠD), 

• u dětí z minoritských skupin před zahájením výuky čtení a psaní,  

• při diagnostice v poradenství i v učitelské profesi. 

Oproti Polsku u nás MDS nebyla dosud používána u dětí s mentální retardací nebo u dětí 

autistických, což může být podle Swierkoszové další výzvou pro další odborníky zajímající 

se o tuto problematiku.   

8.2.5 Přínos české verze MDS  

Podle Zelinkové 135  jde o ucelený, do detailů propracovaný komplex, který vychází 

z teoretických základů, a na který navazují smysluplné metodické postupy. MDS 

respektuje postup od méně náročných písní a cviků až po pěvecky a zejména graficky 

velmi náročné prvky. Autorka vyzdvihuje účel metody všestranně rozvíjet dítě. Oceňuje na 

MDS, že rozvíjí percepci, řeč, motoriku a podněcuje dítě k utváření společenských vztahů. 

Stavba lekcí svou promyšleností minimalizuje možnost nezdaru. Děti mohou lekcemi 

procházet postupně a pomalu, lekci mohou případně opakovat a pedagog ji může 

modifikovat či doplnit o další přípravná cvičení. Podle zkušeností Zelinkové metodu 

používají zejména učitelky MŠ, které potvrzují její efektivitu u dětí s OŠD, 

kde specialistky pracují s kolektivem dvou až pěti dětí. Práce na lekci je v těchto případech 

podepřena analýzou posudku pedagogicko-psychologické poradny. Specialistky 

se zaměřují především na rozvoj funkcí potřebný pro úspěšný nástup do školy. 

Často se výcviku účastní i rodiče. Mohou pracovat se svým dítětem nebo jako asistenti 

učitele. Bylo prokázáno, že pokud dítě po absolvování výcviku MDS nastoupilo 

do 1. ročníku ZŠ a výcvik zopakovalo, mělo to velmi pozitivní vliv na jeho vzdělávání 

v ZŠ. Další skupinou uživatelů MDS jsou učitelé, kteří pracují s dětmi se SPU. 

Úspěšnost metody byla prokázána i u dětí s OMJ, protože cvičení vycházející z rytmu 

a melodie přispívají právě u této části populace ke zlepšení jazykových dovedností. 

                                                 
135 ZELINKOVÁ, Olga, 2012. 
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MDS je též zařazována jako součást nácviku čtení a psaní na zvláštních školách. 

Metoda není uzavřeným útvarem, ale poskytuje pedagogovi prostor pro vlastní tvořivost. 

Metodě vtiskuje osobitý charakter osobnost učitele. Za hlavní přínos MDS považuje 

Zelinková pro současnou pedagogickou praxi podrobné zpracování postupu ve všech 

lekcích včetně hudebního doprovodu, pracovních listů a metodické příručky. 

Autorka nedoporučuje, aby rodiče či učitelky pracovali s MDS bez školení. Její zkušenosti 

ukázaly, že chyby v provádění cviků mohou mít negativní vliv na další vývoj dítěte.  
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9 Metoda dobrého startu v různých publikacích 

Z prostudované literatury jsem zjistila, že se mnoho autorů (vyjma Zelinkové 136  

a Kmentové 137  viz dále) nezabývá kritikou a hodnocením MDS, spíše jejím popisem 

a vyzdvihováním pozitiv metody. 

9.1 MDS jako muzikoterapeutický model 

Autoři 138 uvádějí MDS v publikaci Základy muzikoterapie jako jeden z možných 

muzikoterapeutických reedukačních modelů vedle např. Orffovy muzikoterapie 

nebo Antroposofické muzikoterapie. Je potřeba říci, že zmíněné publikace MDS pouze 

popisují, nikoli hodnotí. Zařazují ji však do kontextů muzikoterapeutických technik. 

Podle autorů slouží metoda k edukačním i terapeutickým záměrům, i když se nejedná 

výlučně o muzikoterapeutický model. 

9.2 MDS jako součást terapie specifických poruch učení  

Metoda je podle Zelinkové139 určena pro děti předškolního věku a děti na počátku školní 

docházky. Podle Zelinkové autorka původní verze MDS francouzská fyzioterapeutka Théa 

Bougnetová zasadila metodu do širšího rámce celostního pojetí člověka, které má rozměr 

fyzický, psychický a sociální a od něhož se odvíjí též psychomotorika jedince. Metoda 

může být aplikována jako součást terapie u dětí se SPU, SPCH a s poruchami řeči. 

MDS je podle autorky metoda profylaktická a aktivizující, podporující nácvik trivia a není 

plně srovnatelná s terapeutickými či reedukačními metodami. Podle autorky může být 

možným úskalím necitlivé použití metody u méně obratných, pomalejších a motoricky 

postižených dětí. U takových dětí může být bez předchozí přípravy obtížné spojení 

grafického tvaru s rytmem a melodií písně. Zelinková zdůrazňuje aplikaci metody u těchto 

jedinců konzultovat s odborníkem. 

                                                 
136 ZELINKOVÁ, Olga, 2000. 
137 KMENTOVÁ, Milena, 2015. 
138 KANTOR, Jiří, LIPSKÝ Matěj WEBER, Jana et al. 2009. 
139 ZELINKOVÁ, Olga, 2000. 
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9.3 MDS v rozvoji psychomotoriky 

Zelinková v časopise Pedagogika 140  poskytuje podrobný popis MDS se zaměřením 

na popis psychomotoriky a dále na důležitost rozvoje motoriky a tělesných zkušeností 

od narození dítěte. Autorka poukazuje na původ metody, kdy ve Francii vzešla 

z primárního záměru terapie tělesných funkcí a později reedukace psychomotoriky. 

V 60. a 70. letech zde byla ověřována u dětí s poruchami čtení a psaní, kdy u nich došlo 

k výraznému zlepšení v oblastech rozvíjejících tyto disciplíny.  

Další výzkumy v Polsku, které Zelinková zmiňuje, prokázaly úspěšnost dětí např. v oblasti 

dodržování rytmu, reagování dětí na instrukce, schopnosti opravovat vlastní chyby apod. 

MDS se začala výrazně šířit po celém Polsku mezi učitelkami MŠ, psychology, logopedy 

a dalšími odborníky.  

V současnosti je Metoda dobrego startu v Polsku dále rozvíjena. V roce 1996 zde vyšla 

publikace pod názvem Od písničky k písmenkům, jako modifikace původní metody sloužící 

k osvojování písmen. Na místo grafických znaků dítě píše písmena za doprovodu písně. 

Stavba lekce se však od původní metody výrazně liší.141 

9.4 MDS v rozvoji grafomotoriky a počátečního psaní u dětí 

Mlčáková ve své publikaci Grafomotorika a počáteční psaní 142  též zmiňuje Théu 

Bougnetovou, autorku MDS. Ve Francii pod názvem Bon départ byla metoda formulována 

a prakticky ověřována během 1. světové války. Autorka zdůrazňuje původní záměr 

metody, kdy sloužila k léčbě získaných poruch hybnosti. Později ji Bougnetová rozvinula 

k rehabilitaci psychomotoriky u dětí. 143 V roce 1941 byla MDS poprvé použita v základní 

škole v Cannes pro výuku počátečního psaní a čtení.144 Mlčáková tedy MDS nehodnotí, 

zdůrazňuje však její potenciál v rozvoji grafomotoriky a počátečního psaní u dětí.  

                                                 
140 ZELINKOVÁ, Olga, 2000. 
141 Ibid. 
142 MLČÁKOVÁ, Renata. 2009. 
143 Ibid. 
144 JACKLEWICZ, H., BOGDANOWICZ, M., 1977, cit. podle MLČÁKOVÁ, 2009. 
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9.5 MDS – inspirační zdroj pro spojení hudební výchovy a logopedické 

prevence 

Kmentová ve své publikaci Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné 

ovlivňování145 považuje MDS za velmi výrazný podnět v české pedagogice, který záměrně 

používá hudební výchovu jako prostředek rozvoje dalších schopností dítěte. 

Podle autorky MDS výrazně propojuje široké spektrum hudebních činností se cvičeními 

grafomotorickými. Česká verze metodiky vznikala v letech 1982/1983 adaptací metodiky 

polské Piosenki do rysowania. Kmentová zmiňuje, že polská metodika MDS obsahuje 

dětské lidové písně i písně autorské, které byly vytvořeny přímo pro metodiku. Autorka se 

kriticky domnívá, že tento aspekt v české metodice chybí a dodává: „Škoda, že nebyl 

k vytváření české verze přizván textař a hudební skladatel, protože některé vybrané lidové 

písně lze bohužel jen obtížně spojit s předkládaným grafickým vzorem.“146 Kmentové se 

však i přesto potenciál metody zdá velký a považuje vytvoření vhodnějšího písňového 

repertoáru za výzvu k dalším tvořivým počinům.  

9.6 Potenciál MDS 

Velký potenciál metody shledávám ve výuce počátečního psaní, což zmiňují výše uvedené 

publikace zabývající se grafomotorikou (viz Mlčáková147). Dále sleduji velký potenciál 

metody v nápravě SPU, např. dysgrafie a dyslexie, jak uvádí Zelinková.148 Za velký přínos 

metody považuji její využití v muzikoterapii, přičemž ji neopomíjejí některé výše zmíněné 

muzikoterapeutické publikace (např. Kantor 149 ) v souvislosti s léčbou poruch hybnosti 

a jako metodu sloužící k edukačním a terapeutickým účelům. Velký potenciál vidím 

v použitelnosti české verze MDS před zahájením výuky čtení a psaní, a to zejména 

v dnešní době, kdy v mateřských školách přibývá dětí s OMJ.  

 

                                                 
145 KMENTOVÁ, Milena, 2015. 
146 Ibid., s. 41. 
147 MLČÁKOVÁ, Renata, 2009. 
148 ZELINKOVÁ, Olga, 2012. 
149 KANTOR, Jiří, 2009. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části mé práce seznámím čtenáře s cíli terénního výzkumu, výzkumnou 

otázkou a stanovenými hypotézami. Dále popíšu použité výzkumné metody, 

výběr výzkumného vzorku a organizaci výzkumného šetření (průběh předvýzkumu, 

základního výzkumu i experimentu). Na závěr praktické části seznámím čtenáře s výsledky 

výzkumných šetření, zodpovím výzkumnou otázku a interpretuji závěry ověřování hypotéz. 

10 Cíle výzkumu, výzkumná otázka a hypotézy 

V rámci praktické části jsem si stanovila tři hlavní cíle a jeden dílčí cíl: 

Hlavní výzkumné cíle: 

1. Komparovat vybrané lekce české verze MDS a jejich efektivitu (ve slaďování 

pohybu a hudby) s našimi modifikovanými lekcemi v kontrolní a experimentální 

skupině.  

2. Zjistit, zda jsou naše vlastní lekce efektivnější, než lekce MDS a vedou 

prokazatelněji ke kvalitnějšímu sladění pohybu a hudby. 

Proto jsem v experimentu svého výzkumu vyslovila následující hypotézy: 

H1: Předpokládáme, že děti v experimentální skupině dokáží své motorické projevy HM, 

JM a GFM sladit s hudebními faktory použitých písní lépe než děti v kontrolní skupině. 

H2: Předpokládáme, že během lekcí MDS kolísá tempo zpívaných písní ve větším rozsahu 

než v našich inovovaných lekcích. 

H3: Předpokládáme, že během lekcí MDS se tempo zpívaných písní výrazně liší od jejich 

vžitého tempa. 

 

Dílčí cíl: 

Dílčím cílem jsem stanovila zjistit kolísání tempa písní v jednotlivých aktivitách lekcí 

a srovnat je s původním nebo vžitým tempem písní. Dále byla položena výzkumná otázka: 

Jaké je vžité tempo písní Pec nám spadla a Pásla ovečky? 
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10.1 Použité výzkumné metody 

Výběr výzkumných metod byl zvolen podle cílů výzkumu v základním výzkumném šetření 

i experimentu. Výzkumné šetření proběhlo převážně na základě kvantitativních parametrů 

doplněných o kvalitativní prvek – pozorování a následnou analýzu audiozáznamů z lekcí. 

Výzkumné šetření mělo tři fáze: předvýzkum, křížený experiment a paralelně probíhající 

základní výzkum.  

Metodami předvýzkumu byly pozorování (přímé, krátkodobé, zúčastněné a relativně 

strukturované) a experiment (aplikace našich vlastních lekcí s hudebními činnostmi 

na rozvoj GFM). Objektem předvýzkumu byly děti na konci předškolního období  

(věk 5–7 let). Pozorování i experiment předvýzkumu byly zaměřeny na ověřování 

efektivity vlastních lekcí. Cílem předvýzkumného šetření byl mimo jiné sběr informací, 

na jejichž základě jsem sestavovala podklady pro základní výzkum i křížený experiment. 

Chtěla jsem zde ověřit např. optimální časovou dotaci lekcí apod. Předvýzkum mi umožnil 

udělat jisté korektury v dalším plánování výzkumu a vyvarovat se případných nedostatků 

v průběhu lekcí. 

Terénní výzkum měl dvě hlavní oblasti, a to základní výzkum a tzv. křížený experiment. 

Křížený experiment byl hlavním těžištěm mého výzkumu. Metodu ve své publikaci uvádí 

Váňová 150  jako techniku rotace faktorů, která je založena na kombinaci několika 

experimentálních technik (experimentální techniku paralelních skupin a experimentální 

techniku jedné skupiny). Experimentátor pracuje s hotovými skupinami (třídami). 

Technika kříženého experimentu nevyžaduje techniku vyrovnávání oddělení, protože se 

předpokládá, že každá skupina je zároveň experimentální a zároveň kontrolní. Tyto role 

se po určitých etapách experimentu mění. V rámci kříženého experimentu jsem použila 

metodu pozorování (přímého, krátkodobého, zúčastněného a relativně strukturovaného), 

dále bylo užito nástroje škálování. K hodnocení úrovně slaďování hudby a pohybu 

na základě HM, JM a GFM jsem vytvořila čtyřstupňovou bodovou škálu. Jednotlivé body 

na škále označují úroveň 0 jako nejnižší (0 bodů) a úroveň 3 jako nejvyšší (3 body). 

Přesný popis škály uvádím v následující tabulce (Viz Tab. 1). 

                                                 
150 VÁŇOVÁ, Hana, SKOPAL, Jiří. 2007.  
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Tabulka 1 Škála k hodnocení slaďování hudby a pohybu na úrovni HM, JM a GFM 

0 dítě nespolupracuje, neprojevuje se hudebně ani pohybově, pouze pozoruje 

1 
dítě spolupracuje, zapojuje se do aktivity, ale nedokáže sladit svůj pohybový 

projev s pulzací hudby 

2 dítě spolupracuje, částečně dokáže sladit svůj pohybový projev s pulzací hudby 

3 
dítě spolupracuje a vědomě a s prožitkem dokáže zcela sladit svůj pohybový 

projev s hudbou 

Mým hlavním výzkumným cílem bylo komparovat efektivitu vybraných lekcí MDS 

s našimi vlastními lekcemi. V této souvislosti se ukázalo jako klíčové využití hudebních 

prostředků měření tempa. Rozšířila jsem tedy výzkum o metodu měření tempa písní 

pomocí metronomu. Tempo bylo měřeno z audiozáznamů lekcí a ze zvukových nahrávek 

písní přednesených náhodnými respondenty (Viz Tab. 10). Metody měření tempa bylo 

užito jak v základním výzkumu (základní výzkum vžitého tempa písní), tak v kříženém 

experimentu (lekce MDS a vlastní lekce). Výsledky měření tempa (a jeho případné kolísání 

v průběhu jednotlivých činností lekcí) v kříženém experimentu byly navzájem 

porovnávány a dále komparovány s výsledky měření vžitého (přirozeného) tempa písní 

přednesených náhodnými respondenty. K zaznamenání výsledků výzkumu bylo užito 

tabulek s bodovým a procentuálním zpracováním dat. 

10.2 Charakteristika výzkumného vzorku  

Jak již bylo zmíněno, mému výzkumu předcházelo předvýzkumné šetření. 

Hlavní výzkumnou fází byl křížený experiment, na který navazoval paralelně probíhající 

základní výzkum měření tempa. V této kapitole popíšu výzkumné vzorky všech tří fází 

výzkumu. 

10.2.1 Předvýzkum 

Na předvýzkumu jsem spolupracovala s vedoucí práce a zaměřila se na děti předškolního 

věku. Vzhledem k náročnosti našich lekcí jsem se rozhodla aplikovat je pouze na dětech 

na konci předškolního období (tj. od 5 let do nástupu do ZŠ). Objektem výzkumu byly děti 

z Církevní MŠ Laura v Praze. Výzkumný vzorek zahrnoval 18 respondentů. 

Aplikovala jsem zde dvě vlastní lekce (lekci Drobečky a lekci Strom). Závěry z těchto 

lekcí mi umožnily provést výzkumný experiment v další fázi výzkumu. 
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10.2.2 Experiment  

V experimentu výzkumu jsem pracovala s kontrolní a experimentální skupinou, na kterých 

jsem metodou kříženého experimentu aplikovala dvě vybrané lekce MDS a dvě lekce 

vlastní. Činnosti GFM obsažené ve výše zmíněných lekcích jsou pro děti důležité zejména 

při nástupu do ZŠ. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro výběr výzkumného vzorku 

respondentů ze dvou přípravných tříd (kódovaných jako třída „L“ a třída „D“) Základní 

a mateřské školy Lyčkovo nám. 6 v Praze (věkový průměr: 7; 3). Výzkumný vzorek třídy 

„L“ (Viz Tab. 2) obsahoval 14 dětí a výzkumný vzorek třídy „D“ (Viz Tab. 3) 14 dětí. 

Celkem se tedy experimentu účastnilo 28 dětí (16 chlapců, 12 dívek). Výzkumný vzorek 

zahrnoval až na dvě výjimky děti s OŠD. Tři děti měly OMJ a čtyři děti asistentku. 

V Tab. 2 a Tab. 3 (viz níže) uvádím věk dětí, jejich pohlaví a důvod OŠD. Pro zachování 

anonymity jsou jména nahrazena kódem. Pokud mělo některé dítě asistentku (zkratka „A“) 

nebo OMJ, je to uvedeno u kódu dítěte. Věk dětí je zaznamenán v období realizace 

výzkumu a je uveden počtem let před středníkem a počtem měsíců za ním. 

Tabulka 2 Třída L 

kód dítěte věk pohlaví důvod OŠD 

L1 (A) 7; 3 chlapec ADHD, diabetes 

L2 7; 3 chlapec emoční labilita, pomalejší dozrávání 

L3 7; 5 dívka 
problémy v GFM, porucha pozornosti,  

pomalé pracovní tempo 

L4 7; 2 dívka 
dosud nenavštěvovala předškolní zařízení,  

časté absence 

L5 7; 1 chlapec 
problém ve zrakovém a sluchovém vnímání, porucha 

pozornosti, lehká vada řeči, problémy v GFM 

L6 6; 4 chlapec nebyl OŠD 

L7 7; 10 chlapec problémy v GFM, lehká vývojová vada řeči, levorukost 

L8 6; 5 dívka nebyl OŠD 

L9 7; 4 dívka pomalejší pracovní tempo, malá sebedůvěra 

L10 (OMJ, A) 8; 2 chlapec 
značná řečová bariéra, problémy s ČJ (logoped), 

převaha neverbální komunikace 

L11 (OMJ) 7; 3 dívka 
mírné problémy s ČJ, pomalé pracovní tempo, kolísání 

soustředěnosti, problémy v GFM 

L12 7; 2 dívka porucha pozornosti  

L13 7; 6 chlapec 
problémy v GFM, problémy ve zrakovém a sluchovém 

vnímání, výrazná řečová vada, časté absence 

L14 (A) 7; 7 chlapec ADHD 
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Tabulka 3 Třída D 

kód dítěte věk pohlaví důvod OŠD 

D1 7; 7 chlapec porucha pozornosti, problémy v GFM 

D2 7; 10 dívka 
porucha pozornosti, špatná výslovnost, artikulační 

neobratnost (logoped) 

D3 7; 10 dívka porucha pozornosti 

D4 (OMJ, A) 7; 5 chlapec problémy s ČJ, porucha pozornosti, problémy v GFM 

D5 7; 2 chlapec porucha pozornosti, problémy v GFM 

D6 7; 4 chlapec patlavost (logoped), problémy v GFM 

D7 7; 11 dívka časté absence, nemocnost 

D8 7; 2 chlapec porucha pozornosti, problémy v GFM 

D9 7; 3 chlapec porucha pozornosti 

D10 7; 4 dívka lehká řečová vada 

D11 7; 2 dívka lehká nesoustředěnost, problémy v GFM 

D12 7; 10 chlapec porucha pozornosti  

D13 7; 6 chlapec lehká řečová vada 

D14 7; 6 dívka problémy v GFM, pomalé pracovní tempo 

 

Výběr dětí z přípravných tříd se ukázal jako ideální, protože přípravné třídy ZŠ jsou 

zřizovány pro děti s OŠD. Povaha aplikovaných lekcí byla pro děti přijatelná a do jisté 

míry navazovala na učivo v jejich vyučovacích hodinách. Přípravné třídy (tzv. nulté 

ročníky ZŠ) jsou zřizovány při ZŠ, ale řídí se Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Organizace výchovného a vzdělávacího procesu 

v přípravných třídách je obdobná jako v prvním ročníku ZŠ (příchod dětí v 8:00 hodin, 

vlastní aktovka i penál, společný oběd, možnost odpolední družiny). Učitelky přípravných 

tříd se však co se týče cílů a obsahu vzdělávání řídí RVP PV.     

10.2.3 Základní výzkum – měření tempa 

Výzkumný vzorek v tomto výzkumném šetření obsahoval 11 respondentů (z toho 5 dětí 

ve věku 5–11 let a 6 dospělých). Respondenti byli náhodně vybráni z řad učitelek MŠ, 

učitelů ZUŠ a dětí ve věku 5–11 let. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké je vžité 

tempo písní Pec nám spadla a Pásla ovečky.  
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10.3 Organizace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření probíhalo v období od dubna 2016 do září 2016. Jak již bylo zmíněno, 

mělo následující tři fáze: předvýzkum, experiment a základní výzkum vžitého tempa písní. 

V následujících kapitolách popíšu jejich průběh.  

10.3.1 Předvýzkum  

Předvýzkum proběhl ve dvou 45minutových lekcích (1. lekce Drobečky a 2. lekce Strom) 

v dubnu 2016 v Církevní MŠ Laura v Praze. Předvýzkum mi pomohl odhalit některé 

nedostatky, kterých jsem se snažila v plánovaném experimentu vyvarovat. Jednalo se 

například o časovou dotaci lekce Strom. V předvýzkumu jsem zjistila, že činnosti této 

lekce jsou časově náročnější na realizaci, a to zejména práce s PL (PL EXP. M. „S“ 

viz Příloha 8). Proto jsem v další fázi výzkumu lekci Strom rozdělila na dvě 45minutové 

lekce. Z důvodu náročnosti práce s PL (PL MDS 2A–1 a PL MDS 2A–2 viz Příloha 6 

a Příloha 7) jsem rozdělila na dvě lekce též lekci Pásla ovečky z MDS v experimentu mého 

výzkumu. Dalším zjištěním v lekci Strom byl následující nedostatek: absence základní 

linky na PL EXP. M. „S“. Dětem činilo značné obtíže kreslení grafického vzoru bez jisté 

„základny“. Proto byla provedena korektura tohoto PL – přikreslení spodní linky.   

V předvýzkumu došlo i na některá pozitivní zjištění. Lekce Drobečky se u dětí velmi dobře 

osvědčila. Děti byly nadšeny ze všech aktivit, zejména z Aktivity „Míčky“ (viz dále 

Tab. 6), ve které se děti snaží o rozpoznávání múzických faktorů staccata a legata 

v melodii, kterou pedagog improvizuje na hudební nástroj. Děti na aktivitu reagovaly 

velmi pozitivně, činností byly plně zaujaty. Stejně kladně se osvědčila také píseň Drobečky 

(dominující ve všech činnostech lekce), která byla pro děti velmi poutavá a snadno 

zapamatovatelná. Děti na lekci také zaujalo silně motivující propojení s pohádkou. 

Ocenily též vzhled PL EXP. M. „D“ (Viz Příloha 5). Tato pozitivní zjištění byla pro mě 

důležitá v plánování další fáze výzkumu.      
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10.3.2 Experiment 

Experiment proběhl jako šest 45minutových lekcí (3 lekce z MDS a 3 vlastní lekce) 

v období od května 2016 do června 2016 ve dvou přípravných třídách ZŠ a MŠ Lyčkovo 

nám. 6 v Praze. Třídy jsem označila jako třídu „L“ a třídu „D“. Každá třída byla zároveň 

kontrolní i experimentální skupinou (tzv. křížený experiment – viz kapitola 10.1). 

V následující tabulce (Viz Tab. 4) uvádím, jak byly lekce organizovány a kolik dětí bylo 

přítomno. Pro větší přehlednost jsem lekce MDS (kontrolní skupinu dětí) označila světle 

hnědou barvou (3 lekce z MDS) a vlastní lekce (experimentální skupinu dětí) zelenou 

barvou (3 lekce exp. metody). 

Tabulka 4 Organizace výzkumného šetření 

Datum třída L (celkem 14 dětí) třída D (celkem 14 dětí) 

26. 5. 2016 
MDS – lekce Pec nám spadla  

(přítomno 11 dětí) 

Exp. metoda – lekce Drobečky 

(přítomno 11 dětí) 

9. 6. 2016 
Exp. metoda – lekce Strom I. 

 (přítomno 12 dětí) 

MDS – lekce Pásla ovečky I.  

(přítomno 11 dětí) 

16. 6. 2016 
Exp. metoda – lekce Strom II.  

(přítomno 10 dětí) 

MDS – lekce Pásla ovečky II. 

(přítomno 12 dětí) 

 

Experiment je hlavním těžištěm mého výzkumu. V následujících tabulkách (Viz Tab. 5 až 

Tab. 8) uvádím podrobný popis jeho přípravy a realizace. Tabulka je rozdělena 

následujícím způsobem:  

• název/popis činnosti (pouze o název činnosti se jedná v těch aktivitách, 

které nepotřebují bližší vysvětlení, o podrobnější popis činnosti se jedná v aktivitách 

vyžadujících podrobnější objasnění činnosti);  

• pedagogická příprava a pomůcky (popis všech činnosti pro konkrétní lekci v pořadí, 

ve kterém jsem je plánovala uskutečnit, pomůcky pro učitele a děti); 

• realizace a hodnocení lekce (podrobný popis realizace lekce společně s jejími 

nejdůležitějšími momenty obsaženými v poznámkách/hodnocení); 

• tempo změřené v určitých činnostech lekce (kromě změřeného tempa jsou 

u některých aktivit podstatné informace o jeho kolísání a plynulosti – pro jejich 

důležitost jsou v tabulkách zvýrazněny zelenou barvou). 
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Tabulka 5 Lekce Pec nám spadla (uprav. podle MDS viz Příloha 2) – realizace 26. 5. 2016 (píseň Pec nám spadla – viz Příloha 1, dominující ve všech 

činnostech lekce) 

Název/Popis činnosti Příprava a pomůcky Realizace a hodnocení lekce Tempo 

Úvodní motivace 

a zpěv písně 

1. Poslech písně na 

příčnou flétnu (dále jen PF) 

2. Úvodní motivace a zpěv 

písně 

Pomůcky pro učitele: PF 

Pomůcky pro děti: 

ilustrační obrázky 

Děti si poslechnou píseň zahranou na PF, zazpíváme si ji. Společně si povídáme  

o tom, o čem se v písni zpívá. Ukážeme si obrázek s pecí. Za zpěvu písně 

vytleskáváme její rytmus.  

Zpěv písně v úvodu lekce: 

♩ = 72 

Pohybové cvičení 

na rozvoj HM 

– slaďování pohybů 

celého těla ve shodě 

s rytmem a pulzací písně 

– zdokonalování HM při 

různých druzích chůze 

3. Pohybové cvičení 

na rozvoj HM 

Poprvé děti chodí po kruhu na špičkách za zpěvu písně na každou osminovou 

hodnotu, podruhé chodí na celých chodidlech na každou čtvrťovou hodnotu, potřetí 

chodí kývavou chůzí do stran na každou půlovou hodnotu.  

Pozn.: Děti si musely mezi sebou udělat větší rozestupy, což bylo značně ztíženo 

malým prostorem ve třídě. 

Chůze na špičkách:  

♩ = 72 

Chůze na celých chodidlech: 

♩ = 63 

Kývavá chůze do stran:  

♩ = 63 

Cvičení „Pytlíčky“ 

na rozvoj JM 

– pohybově-akustické 

cvičení pro rozvoj JM 

a GFM  

– slaďování jemných 

pohybů rukou ve shodě 

s rytmem a pulzací písně 

4. Cvičení „Pytlíčky“ 

na rozvoj JM 

Pomůcky pro děti: 

ponožky plněné rýží 

v igelitovém sáčku: 

2 ponožky pro každé dítě 

(Viz Příloha 9 – Pomůcka 

č. 1) 

Nejprve rytmizujeme/pulzujeme na ponožky střídavě levým prstem  

na jednu ponožku a pravým prstem na druhou ponožku na každou osminovou 

hodnotu ve shodě s rytmem a pulzací písně. Poté rytmizujeme dlaněmi střídavě levou 

dlaní na jednu ponožku a pravou dlaní na druhou ponožku na každou čtvrťovou 

hodnotu. Na konec rytmizujeme oběma pěstmi současně na každou půlovou hodnotu.  

Pozn.: Děti byly velmi zaujaté pomůckou. Poslední rytmizace na každou půlovou 

hodnotu činila dětem značný problém. 

Rytmizace/pulzace prsty:  

♩ = 72 

Rytmizace/pulzace dlaněmi: 

♩ = 69 

Rytmizace/pulzace pěstmi:  

♩ = 66 
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Cvičení „Kostky Lega“ 

na rozvoj JM  

– slaďování jemných 

pohybů prstů ve shodě 

s rytmem a pulzací písně 

– přípravné cvičení 

na nácvik GFM činností 

v PL 

5. Cvičení „Kostky Lega" 

na rozvoj JM  

Pomůcky pro děti: 

4 kostky Lega pro každé 

dítě 

6. Kreslení grafického 

vzoru na plastový tácek 

s moukou – z časových 

důvodů nerealizováno 

Řekneme si s dětmi úvodní motivaci k PL: Pec spadla a rozpadla se na 4 kousky  

(4 kostky Lega). Grafický vzor z PL MDS 1A-2 (Viz Příloha 4) je nejprve 

předkreslen na velké tabuli, dále je dětem tento PL ukázán. Poté je demonstrován 

grafický vzor prstem na tabuli, poté prstem na koberci: kroužení prstem psací ruky 

kolem 4 kostek za zpěvu písně (kostky dáme před sebe na koberec: 2 kostky do řádku 

a 2 do sloupce pod sebe stejně, jako je tomu např. u rozmístění bodů u hodnoty 4 

na hrací kostce). Jedno obkroužení jedné kostky vychází na dva takty písně. 

Děti zpívají a pozorují ukázku. Poté činnost provádějí na koberci.   

Pozn.: Na závěr aktivity bylo odměnou postavit si z kostek vlastní pec, bohužel však 

byly některé děti kostkami natolik zaujaty, že ji stavěly už v průběhu aktivity.  

U některých dětí se projevila nesoustředěnost a únava.  

♩ = 60 

Práce s PL  

– pohybově-akusticko- 

-optické cvičení 

– nápodoba grafického 

vzoru na PL ve shodě 

s rytmem a pulsací písně 

nejdříve prstem, poté 

tužkou 

 

7. Práce s PL MDS 1A-2 

(Viz Příloha 4)  

Pomůcky pro děti:  

PL MDS 1A-2 pro každé 

dítě, psací náčiní (obyčejná 

tužka, pastelka) 

8. Opisování velkého 

grafického vzoru 

prstem/křídou na tabuli  

– z časových důvodů 

nerealizováno 

 

Pracujeme u stolečků. Ukážeme si s dětmi PL MDS 1A-2. Nejprve si děti podepíší 

PL. Poté je činnost dětem ukázána – kroužení prstem po PL za současného zpěvu 

písně (přípravné cvičení na práci s tužkou). Jedno obkroužení jednoho puntíku 

vychází na 2 takty písně. Pokračujeme společně s dětmi a kroužíme prstem po PL. 

Dále děti pracují tužkou – nejdříve je dětem předvedeno opisování grafického vzoru 

za zpěvu písně na PL. Děti činnost napodobují. Snaží se opsat tužkou jeden puntík 

na dva takty písně. Opakují činnost ještě jednou tentokrát oblíbenou pastelkou.   

Pozn.: Děti nestíhaly přenést ruku na další puntík ve shodě s rytmem a pulzací písně 

(mezi jednotlivými melodickými úseky písně chybí pomlky na přenesení ruky), 

docházelo tak k celkovému zpomalení tempa. Mezi jednotlivými frázemi písně 

vznikaly obrovské mezery. Během písně muselo být napovídáno, v jakém úseku mají 

děti přenést ruku na další puntík. Děti se v melodii neorientovaly (v průběhu činnosti 

bylo napovídáno jak při práci prstem, tak při práci tužkou). Během aktivity si některé 

děti samy zpívaly, některé pouze poslouchaly píseň a zároveň se snažily kroužit 

prstem a poté opisovat grafický vzor tužkou. V průběhu aktivity bylo dbáno na to, 

aby děti činnost prováděly psací rukou.  

Kroužení kolem grafického 

vzoru prstem:  

♩ = 60 

 

Opisování grafického vzoru 

tužkou/pastelkou:  

♩ = 54 
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Tabulka 6 Lekce Drobečky – realizace 26. 5. 2016 (píseň Drobečky – viz Příloha 1, dominující ve všech činnostech lekce) 

Název/Popis činnosti Příprava a pomůcky Realizace a hodnocení lekce Tempo 

 

Úvodní motivace 

 

1. Poslech přečtené 

pohádky a úvodní motivace 

Pomůcky pro učitelku: 

Pohádka M. Macourka 

(Viz Příloha 10)  

Hodinu před lekcí dětem přečetla paní učitelka „D“ z přípravné třídy pohádku. 

Společně jsme si o ní s dětmi povídaly.  

Pozn.: Přečtení pohádky paní učitelkou se ukázalo jako velmi praktické z časových 

důvodů, mohly jsme pak s dětmi začít ihned vlastními činnostmi. 

Tempo neměřeno 

Aktivita „Míčky“  

– rozpoznávání 

múzických faktorů 

staccata a legata 

v melodii, kterou 

pedagog improvizuje 

na nástroj (PF)  

– přípravné cvičení 

na rozvoj sluchové 

pozornosti, JM a GFM 

2. Aktivita „Míčky“ 

Pomůcky pro učitelku: PF 

Pomůcky pro děti: 

plyšové míčky – pro každé 

dítě jeden míček (Viz 

Příloha 9 – Pomůcka č.2) 

Nejprve si s dětmi ukážeme, jak mají správně pohybově reagovat na staccato 

(přehazování míčku z jedné ruky do druhé) a legato (koulení míčku v obou dlaních). 

Za hry PF se děti snaží rozpoznávat staccato a legato a odpovídajícím způsobem 

na tyto faktory motoricky reagovat. 

 

Pozn.: Děti byly činností plně zaujaty, některé aktivitu zvládly i se zavřenýma očima.  

Tempo neměřeno 

Zpěv písně 
3. Zpěv písně 

Pomůcky pro učitelku: PF 
S dětmi si zazpíváme píseň Drobečky, poté děti zpívají píseň za hry PF. 

Zpěv písně v úvodu lekce:  

♪ = 168 

Pohybové cvičení 

na rozvoj HM      

– slaďování pohybů 

celého těla ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně 

4. Pohybové cvičení 

na rozvoj HM      

Pomůcky pro děti: 

4 kostky Lega pro každé 

dítě 

Procvičujeme sbírání drobečků (kostek) z koberce (předklon) do hrsti (stoj). Poprvé 

děti sbírají drobečky „jen jako“ – dva drobečky mají před špičkami, dva za patami. 

Podruhé už sbírají doopravdy (pracují s kostkami – dvě kostky před špičkami, dvě za 

patami). Děti se snaží slaďovat pohyb s písní: jedno zvednutí kostky vychází na dva 

takty písně. Opakujeme celkem 3×.  

Pozn.: Některé děti se při sbírání kostek nepostavily do stoje, ale zůstávaly v předklonu 

(nedotahovaly pohyb). 

 

♪ = 155 
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Cvičení „Korálky“ 

na rozvoj JM  

– slaďování jemných 

pohybů rukou ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně. 

– přípravné cvičení 

na nácvik správného 

úchopu „do špetky“ 

5. Cvičení „Korálky“ 

na rozvoj JM  

Pomůcky pro děti: 

zažehlovací plastové 

korálky a plastová podložka 

na korálky s „ostny“           

– pro každé dítě jedna 

podložka a několik korálků 

(Viz Příloha 9 – Pomůcka 

č. 3) 

Za zpěvu písně jsou dětem rozdány podložky (představující koberec) a několik 

korálků (představujících drobečky) z přečtené pohádky. Nejdříve si děti prstem 

„objedou“ kraj podložky, aby věděly, kam přesně budou skládat korálky. 

Korálky dáme doprostřed podložky a děti je za zpěvu písně pokládají na její kraj 

vždy ob jeden osten. Snažíme se přizpůsobit tempo písně pohybům při skládání 

korálků (položení jednoho korálku vychází na dva takty písně). Opakujeme celkem 

3×. Při aktivitě dbáme na to, aby děti korálky pokládaly psací rukou. 

Pozn.: Některým dětem činilo slaďování pohybu s písní obtíže, pracovala jsem s nimi 

individuálně, případně ještě zpomalila tempo. Děti byly činností plně zaujaty 

a nadšeny prací s korálky.   

♪ = 110 

(V této aktivitě došlo 
k markantnímu zpomalení tempa. 

Tempo bylo značně neplynulé, 

vznikaly nadbytečné pomlky mezi 
jednotlivými takty. Při posledním 

opakování došlo k mírnému 

zlepšení (plynulejší tempo písně, 

méně nadbytečných pomlk mezi 

takty). 

Cvičení „Kostky 

Lega“ na rozvoj JM 

 – slaďování jemných 

pohybů prstů ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně. 

– přípravné cvičení 

na nácvik GFM činností 

v PL 

6. Cvičení „Kostky Lega“ 

na rozvoj JM 

Pomůcky pro děti: 

4 kostky Lega pro každé 

dítě 

Nejdříve je dětem ukázán PL EXP. M. „D“ (Viz Příloha 5), se kterým budeme 

později pracovat. Dále je činnost předvedena na koberci: kroužení prstem psací ruky 

kolem 4 kostek za zpěvu písně (kostky položeny před sebe na koberec takto: 2 kostky 

do řádku a 2 kostky do sloupce pod sebe stejně, jako je tomu např. u rozmístění bodů 

u hodnoty 4 na hrací kostce). Jedno obkroužení jedné kostky vychází na 2 takty 

písně. Děti zpívají a pozorují ukázku. Poté je dětem za zpěvu písně ukázáno kroužení 

prstem kolem pomyslných bodů (graf. vzorů) ve vzduchu. Děti činnost napodobují. 

Poté aktivitu provádějí na koberci. Opakujeme celkem 3×.    

Pozn.: Dbala jsem na to, aby měly děti kostky správně rozmístěny: v optimální 

vzdálenosti tzn. nepříliš daleko od sebe, protože by nestihly přenést ruku na další 

kostku ve správnou chvíli v souladu se zpěvem. 

Pozn. 2: Některé děti kroužily kolem jedné kostky příliš rychle: na jeden takt písně 

kostku obkroužily vícekrát (dělaly „klubko“). Ruku však na další kostku přenášely 

ve správnou chvíli částečně v souladu s pulzací a rytmem písně.  

♪ = 132 
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Práce s PL  

– pohybově-akusticko- 

-optické cvičení  

– nápodoba grafického 

vzoru na PL ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně nejdříve prstem, 

poté tužkou 

– přípravné cvičení 

na práci s tužkou 

7. Práce s PL EXP. M. „D“ 

(Viz Příloha 5) 

Pomůcky pro děti: PL 

EXP. M. „D“ pro každé 

dítě, barevné pastelky, 

obyčejná tužka  

Ukážeme si s dětmi PL EXP. M. „D“ a připomeneme si pohádku. Puntíky na PL mají 

připomínat drobečky a my je obkroužením prstu a později pastelek sesbíráme. 

Nejdříve kroužíme prstem po PL a zpíváme píseň. Děti si mohou vybrat, u kterého 

puntíku začnou. Dále si vyberou 3 oblíbené pastelky, zvolí si, kterou začnou 

(PL obsahuje celkem 24 puntíků, grafických vzorů). Děti začnou první pastelkou v pořadí 

a snaží se obkroužit první libovolnou sérii 4 puntíků na píseň. Jedno obkroužení 

pastelkou kolem jednoho puntíku vychází na 2 takty písně. Dále uděláme malou 

pauzu na výměnu pastelky a pokračujeme stejným způsobem druhou i třetí pastelkou. 

Po vystřídání všech pastelek opět začínáme v pořadí od první zvolené pastelky, 

dokud nemáme obkrouženo všech 24 puntíků na PL. Činnost opakujeme obyčejnou 

tužkou.  

Pozn.: Děti v průběhu práce s pastelkami dopočítávaly, kolik jim ještě zbývá 

obkroužit puntíků a srovnávaly jejich počet se spolužáky (kdo byl správně, kdo se 

spletl). Některé děti měly problém s držením tužky a některé opět při prvotním 

kroužení kolem puntíku kroužily kolem jednoho puntíku příliš rychle – na 2 takty 

písně puntík obkroužily vícekrát. Ruku však na další puntík přenášely ve správnou 

chvíli. Při opakování aktivity obyčejnou tužkou již všechny děti prováděly činnost 

správně – na dva takty písně opsaly puntík pouze 1×. 

Kroužení kolem grafického 

vzoru prstem:  

♪ = 124 

 

 

Opisování grafického vzoru 

pastelkou/tužkou:  

♪ = 124 

Závěrečná relaxace 

8. Závěrečná relaxace 

Pomůcky pro děti: drobivé 

sušenky 

Sedíme s dětmi na koberci. Všechny děti jsou pochváleny. Povídáme si o tom, jaké 

potraviny/sladkosti mohou drobit (jak tomu bylo v pohádce). Za zpěvu písně jsou dětem 

rozdány drobečky sušenek. Děti zpívají. Říkáme si, že ani jeden drobeček nesmí zůstat na zemi. 

Pozn.: Závěrečné zhodnocení celé lekce: děti byly celou lekcí velmi nadšeny, zejména písní. 

Píseň si prozpěvovaly v průběhu celé lekce a ještě dlouho po ní při svačince i procházce. 

Tempo neměřeno 
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Tabulka 7 Lekce Pásla ovečky I. a II. (uprav. podle MDS viz Příloha 3) – realizace 9. a 16. 6. 2016 (píseň Pásla ovečky – viz Příloha 1, dominující 

ve všech činnostech lekce). 

Název/Popis činnosti Příprava a pomůcky Realizace a hodnocení lekce Tempo 

Úvodní motivace 

a zpěv písně 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016):  

1. Úvodní motivace, hlasové cvičení 

a zpěv písně 

2. Poslech písně (PF) 

Pomůcky pro učitele: PF 

Pomůcky pro děti: ilustrační obrázky 

 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016):  

Povídáme si s dětmi o písni. Ukazujeme si obrázky oveček, pasáčka apod. Následuje 

tematické hlasové cvičení na rozezpívání – Jak bečí stará ovce? (děti bečí hlubokým 

hlasem), jak bečí mladá ovce? (děti bečí středně vysokým hlasem) a jak jehňátko? 

(děti bečí vysokým hlasem). Dále děti „bečí“ podle toho, jak jim fonogesticky ukazuji 

rukou na těle (snaží se intonačně přizpůsobovat poloze ruky: čím je moje ruka výš, 

tím výše zpívají). Dále si děti poslechnou píseň přednesenou na PF. Poté píseň 

společně zpíváme. 

Zpěv písně v úvodu 

lekce:  

♩ =112 

Lekce Pásla ovečky II. (16. 6. 2016):   

3. Poslech písně na různé druhy fléten 

4. Zpěv písně na slabiky „la“ a „no“ 

 

Pomůcky pro učitele: PF, pikola, 

sopraninová, sopránová a altová 

zobcová flétna 

Lekce Pásla ovečky II. (16. 6. 2016):   

Ukazujeme si s dětmi hudební nástroje: PF a pikolu, sopraninovou, sopránovou 

a altovou zobcovou flétnu. Na jmenované druhy fléten je zahrána píseň „Pásla 

ovečky“ a děti mají rozluštit hudební hádanku: V čem je zvuk fléten jiný? Děti si 

zavřou oči a poznávají, na jakou flétnu je píseň hrána. Dále si s dětmi píseň zazpíváme 

na slabiky „la“ a „no“. 

 

Pozn.: Zpěv písně na slabiky „la“ a „no“ velmi ocenil chlapec s OMJ. 

 

Zpěv písně v úvodu 

lekce:  

♩ =146 
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Pohybové cvičení 

na rozvoj HM  

– slaďování pohybů 

celého těla ve 

shodě s rytmem 

a pulzací písně  

– zdokonalování 

HM při různých 

druzích 

chůze/tanečku 

5. Pohybové cvičení na rozvoj HM  

 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016):  

Snažíme se o vyjádření písně tancem. Nejdříve probíhá nácvik první fáze tanečku: 

postavíme se do kruhu, uchopíme se za ruce, ale stojíme na místě. Doprovázíme 

cvičení zpěvem. Nacvičujeme dupání a cupání (malé kroky na místě na text písně ve 

shodě s rytmem a pulzací písně). Druhou fází nácviku je cvičení pouze s rukama: 

stojíme na místě, držíme se v kruhu za ruce a pohybujeme jimi dopředu a dozadu ve 

shodě s pulzací a rytmem zpěvu. Pokračujeme již tanečkem se všemi prvky: 

postavíme se do kruhu a uchopíme za ruce. Vykračujeme pravou nohou, přísun levou. 

Doprovázíme pohyby rukou při výkroku do středu kruhu. Pokračujeme výkrokem 

pravou nohou vzad, přísun levou a ruce dáme do základní polohy. Následuje úsek 

textu: „Já za ní“ (jsme ve středu kruhu) „dupy, dupy, dup…“ dupeme do středu 

kruhu, „ona zas“ (jsme na kraji kruhu) „cupy, cupy, cup…“ cupáme ze středu kruhu. 

Taneček 3× opakujeme.  

Pozn.: Hodnotila jsem koordinaci pohybů ve výkrocích a přísunech ve shodě s pulzací 

a rytmem písně a dále úsek písně s dupáním a cupáním. Dětem dělala v tanečku velký 

problém koordinace rukou a nohou v přísunech a výkrocích. V přísunech 

nedodržovaly pouze jeden krok, ale dělaly na jeden takt více kroků a jejich kroky byly 

příliš dlouhé. U dupání a cupání nebyl ve většině případů problém sladit pohyb 

s rytmem a pulzací písně. I při třetím opakování a nacvičování tanečku byla pro děti 

nejproblematičtější koordinace rukou, zatímco pohyb nohou se o něco zlepšil. 

Druhá fáze nácviku tanečku pouze s rukama činila dětem značné problémy.  

Lekce Pásla ovečky II. (16. 6. 2016):  

Opakujeme taneček z minulé lekce a k němu obměna: tentokrát zpíváme píseň 

na slabiky „la“ a „no“. Dále opakujeme taneček již s textem písně.  

Pozn.: Sladění pohybu s písní na slabiky „la“ a „no“ dělalo dětem značný problém, 

neorientovaly se ve schématu písně. Sladění pohybu s písní při tanečku se od minulé lekce příliš 

nezlepšilo. Musela jsem děti upozorňovat, aby dělaly malé kroky do středu kruhu.  

Pozn. 2: V této lekci jsem se snažila ve společném zpívání s dětmi zaměřit na dynamické 

kontrasty forte („dupy“) a piana („cupy“). 

♩ = 146 

(tempo jsem v tanečku 

musela značně zrychlit 

na ♩ = 146. Důvodem 

bylo, že tempo písně 

♩ = 112 zvolené 

v úvodu první lekce při 

zpěvu písně nebylo na 
taneček pro děti 

optimální. Děti měly při 

tomto tempu tendenci 
rychleji pohybovat 

rukama apod.) 



60 

 

Cvičení „Pytlíčky" 

na rozvoj JM  

– pohybově- 

-akustické cvičení 

s pomůckami pro 

rozvoj JM a GFM 

– slaďování 

jemných pohybů 

rukou ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně 

6. Cvičení „Pytlíčky" na rozvoj JM  

Pomůcky pro děti: ponožky plněné 

rýží v igelitovém sáčku (2 ponožky 

pro každé dítě)   

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016):   

Každé dítě dostane před sebe dvě ponožky plněné rýží. Jedna ponožka pro levou ruku, 

druhá pro pravou. Probíhá pulzace na ponožky: nejdříve začínáme levou pěstí, pak 

pokračujeme pravou. Střídáme ruce ve shodě s pulzací a rytmem písně: na každou 

čtvrťovou hodnotu jeden úder pěstí. Na pasáž: „dupy, dupy, dup…“ silně (forte) 

bušíme pěstmi střídavě levou a pravou pěstí na každou osminovou hodnotu v textu. 

Na pasáž „cupy, cupy, cup…“ pouze prstíky slabě (piano) ťukáme rytmus střídavě 

levým prstem a pravým prstem na každou osminovou hodnotu v textu. Dále si 

řekneme motivaci k aktivitě s PL MDS 2A-1 (Viz Příloha 6) – Ovečky, aby neutekly, 

jsou za zvláštním plotem.  

Pozn.: Děti byly zaujaté pomůckou, velmi se jim líbila též práce s kontrastní rytmizací 

(forte – pěstičky, piano – prstíky). Při aktivitě měly některé děti problém se střídáním 

rukou (s jejich koordinací). Pochválila jsem děti zejména za bezchybné zvládnutí forte 

pěstmi a piana prstíky ve shodě s rytmem a pulzací písně. 

Lekce Pásla ovečky II. (16. 6. 2016):  

Opakování aktivity z minula se dvěma obměnami: obměna 1 – pulzace na pytlíčky 

střídavě jeden takt pravou rukou (3 doby), jeden takt levou rukou (3 doby). 

Pokračujeme stále takto: pulzace střídavě po taktu pravou a levou rukou.  

Obměna 2 – v pasáži „já za ní“ nerytmizujeme, ale čekáme s rukama nad ponožkami, 

v pasáži „ona zas“ čekáme s rukama nad ponožkami.  

Pozn.: Celkově děti zvládaly aktivitu bez problémů, velké zlepšení od minula – došlo 

k automatizaci sladění pohybů rukou a prstů s hudbou. Bez problémů děti zvládaly 

také koordinaci střídání levé a pravé ruky. 

♩ = 105 
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Práce s PL  

– pohybově- 

-akusticko-optické 

cvičení 

– nápodoba 

grafického vzoru 

na PL ve shodě 

s rytmem a pulsací 

písně nejdříve 

prstem, poté tužkou 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016):  

1. Práce s PL MDS 2A-1 

(Viz Příloha 6) 

Pomůcky pro děti: PL MDS 2A-1 

pro každé dítě, obyčejná tužka 

2. Opisování velkého grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 prstem/křídou 

na tabuli –  z časových důvodů 

nerealizováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce Pásla ovečky 2 (16. 6. 2016):  

3. Práce s PL MDS 2A-2 

(Viz Příloha 7) 

Pomůcky pro děti: PL MDS 2A-2 

pro každé dítě, obyčejná tužka 

 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016): 

Aktivita probíhá u stolečků. Na tabuli ve třídě je předkreslen velký grafický vzor z PL 

MDS 2A-1. Dětem je ukázán tento PL. Povídáme si o tom, co jim čárky na PL kromě 

plotu ještě připomínají. Co jim na čárkách přijde zvláštního? Děti si všímají, že nejsou 

stejně dlouhé. Dále obtahujeme grafický vzor na PL nejdříve prstem a zpíváme. 

Snažíme se sladit pohyb prstu s pulzací a rytmem písně. Některé děti nezpívají, 

jen obtahují vzor a snaží se být v souladu s pulsací písně. Pracujeme psací rukou. 

Obtahování vzoru prstem opakujeme celkem 3×. Pokračujeme v aktivitě s PL tužkou. 

Nejdříve je dětem předvedeno obtahování grafického vzoru na PL tužkou. 

Děti pokračují. Snažíme se obtahovat grafický vzor ve shodě s pulzací a rytmem 

písně. Obtahování tužkou opakujeme 2×.   

Pozn.: Děti bylo potřeba upozornit, že musejí obtahování čárky prstem začínat shora. Při třetím 

opakování se projevilo velké zlepšení, pohyb prstu byl plynulejší a více sladěný s písní.  

Pozn.2: Děti se od sebe při aktivitě navzájem učily. Ty, kterým šla aktivita lépe byly vzorem 

pro ostatní děti. 

Lekce Pásla ovečky II. (16. 6. 2016):  

Opakujeme práci s PL MDS 2A-1 nejdříve prstem, děti se snaží slaďovat pohyb 

s hudbou. Dále pokračujeme dalším PL MDS 2A-2 nejdříve prstem. Postupně prstem 

za zpěvu písně obtáhneme celý PL.   

Pokračujeme v práci s PL MDS 2A-2 tužkou. Nejprve je dětem předvedeno 

obtahování tužkou na PL. Děti pokračují. Kvůli některým dětem musíme zpomalit 

tempo, aby stíhaly slaďovat pohyb s písní. Při posledním úkolu – práci s PL MDS  

2A-2, kdy měly děti samy pokračovat v grafickém vzoru, je kladen důraz na přesné 

zakreslení vzoru (čárka dlouhá, střední a nejkratší). 

Pozn.: Celkově dětem aktivity s oběma PL činily obtíže, nezvládaly sladění pohybu GFM s písní. 

Jeden chlapec měl zlomenou psací ruku, úkol na PL tužkou tedy odmítl udělat druhou rukou 
(v tomto úkolu hodnocen úrovní 0 = 0 bodů).  

Pozn. 2: Projevila se únava dětí: „zaspaly“ začátek písně a neobtahovaly se všemi společně, pak 
jim bohužel nevycházel vzor na jednotlivá slova písně. V mnoha případech děti nestíhaly 

přenášet prst v souladu s písní. Musela jsem také při zpěvu písně, když děti vyplňovaly PL MDS 

2A-2 prstem i tužkou, značně akcentovat čtvrťové hodnoty, aby děti poznaly, kdy mají přenést 
ruku na další čárku. Pozitivem bylo, že všechny děti chtěly obtáhnout prstem a později tužkou 

celý PL MDS 2A-2, i když se zdálo, že při dokončování PL byly velmi unavené.   

Pozn. 3: Grafické vzory obou PL z MDS k písni Pásla ovečky se projevily jako velmi obtížné pro 

děti, a to samy o sobě pouze z hlediska GFM. Některé děti byly nedočkavé, začaly samy 

vyplňovat PL bez písně, nepočkaly, až začneme společně zpívat.    

Lekce Pásla ovečky I. 

(9. 6. 2016): 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 

prstem:  

♩ = 66 (Tempo nebylo 

plynulé, značně se 
zpomalilo od původního 

tempa na začátku lekce 

při zpěvu – ze ♩ = 112 

kleslo na ♩ = 66!) 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 

tužkou:  

♩ = 54 (Tempo se 

nepatrně zpomalilo 

oproti předešlé aktivitě – 

důvodem byly problémy 
dětí s držením tužky. 

Tempo bylo neplynulé, 

vznikaly nadbytečné 
pomlky a mezery mezi 

jednotlivými takty. Při 

opakování se plynulost 
nepatrně zlepšila.) 

Lekce Pásla ovečky II. 

(16. 6. 2016): 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 

prstem: ♩ = 83 

 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-2 

prstem: ♩ = 91 

 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-2 

tužkou: ♩ = 79 (Tempo 

bylo značně neplynulé.) 
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Tabulka 8 Lekce Strom I. a II. – realizace 9. a 16. 6. 2016 (píseň V zahradě roste strom – viz Příloha 1, dominující ve všech činnostech lekce). 

Název/Popis činnosti Příprava a pomůcky Realizace a hodnocení lekce Tempo 

Aktivita „Míčky“  

– rozpoznávání 

múzických faktorů 

staccata a legata 

v melodii, kterou 

pedagog improvizuje 

na hudební nástroj (PF) 

– přípravné cvičení 

na rozvoj sluchové 

pozornosti, JM a GFM 

1. Aktivita „Míčky“  

 

Pomůcky pro učitele: PF 

Pomůcky pro děti: plyšové míčky  

(pro každé dítě jeden míček) 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

S dětmi si nejprve předvedeme, jak správně pohyby rukou reagovat na hru 

staccata (přehazování míčku z jedné ruky do druhé) a na hru legata (koulení 

míčku v obou dlaních). Probíhá improvizace různých melodií na PF, děti 

se snaží správně motoricky reagovat podle charakteru hudby na faktory legata  

a staccata. Děti si mohou při činnosti zavřít oči.  

Pozn.: Děti byly činností plně zaujaty. 

Tempo neměřeno 

Úvodní motivace 

a zpěv písně 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

2. Úvodní motivace, poslech 

písně na PF  

Pomůcky pro učitele: PF, PL 

EXP. M. „S“ (Viz Příloha 8) 

Pomůcky pro děti: malý plastový 

strom ze stavebnice  

(Viz Příloha 9 – Pomůcka č. 4) 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

Sedíme v kroužku a uprostřed je malý plastový strom, povídáme si. Dětem je 

ukázán PL EXP. M. „S“, se kterým budeme později pracovat. Povídáme si 

o zvláštním stromu, který může mít pupeny, listy apod. Řekneme si motivaci: 

Jeden pupen to nevydržel a vypučel v list. Povídáme si o textu písně. V čem je 

plot na PL zvláštní? Děti hlásí, že všechny čárky nejsou stejně dlouhé a nejsou 

spojené jako u běžného plotu. Proč se v písni zpívá, že si něco budeme číst? 

Snažíme se s dětmi z PL „vyčíst“, jakými písmeny začínají objekty na obrázku:  

P – plot, pupen, S – strom, L – list. Dětem je na PF přednesena píseň 

„V zahradě roste strom“. Děti se přidávají zpěvem.   

Lekce Strom II. (16. 6. 2016):  

Povídáme si, co si děti pamatují z minulé lekce, co se jim líbilo. Zopakujeme 

píseň při hře na PF. Děti zpívají. Dále je píseň přednesena na pikolu  

a sopraninovou flétnu a bavíme se s dětmi o tom, v čem jsou nástroje zvukově 

jiné. Děti mají rozluštit hádanku: zakryjí si oči a hádají, která z fléten píseň 

hraje.  

Zpěv písně v úvodu lekce:  

♩ = 100 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016): 

3. Poslech písně na PF, pikolu 

a sopraninovou zobcovou flétnu, 

hudební hádanka 

Pomůcky pro učitele: PF, pikola, 

sopraninová zobcová flétna 
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Pohybové cvičení 

na rozvoj HM  

– slaďování pohybů 

celého těla ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně   

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

4. Pohybové cvičení na rozvoj HM 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

Pokračujeme pohybovým cvičením na píseň „V zahradě roste strom“: 

na 3 takty mění děti polohu těla takto: vzpažení rukou do tvaru stromu (1. takt), 

připažení rukou k tělu (2. takt), dřep (3. takt) atd. Opakujeme stejným způsobem 

další takty až do konce písně. Zpíváme k tomu. Opakujeme 3×. 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016): 

Pokračujeme opakováním Pohybového cvičení na HM z minula. 

Dbáme zejména na polohu upažení. Obměna od minula: Pohybové cvičení 

na HM provádíme za zpěvu písně na slabiky „la“ a „no“.  

Pozn.: Děti zvládly pohybové cvičení v obou lekcích bez problémů.  

Pozn. 2: Zpěv písně na slabiky „la“ a „no“ se osvědčil zejména kvůli 

dětem s OMJ. Všechny děti tuto činnost zvládaly bez problémů.  

 

♩ = 100 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016): 

5. Pohybové cvičení na rozvoj 

HM za zpěvu písně na slabiky 

„la“ a „no“ 

Cvičení „Kostky 

Lega“ na rozvoj JM  

– slaďování jemných 

pohybů prstů ve shodě 

s rytmem a pulzací 

písně 

– přípravné cvičení 

na nácvik GFM činností 

v PL 

6. Cvičení „Kostky Lega“ 

na rozvoj JM 

Pomůcky pro děti – šest kostek 

Lega pro každé dítě  

 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

Stavíme z kostek společný plot kolem plastového stromu uprostřed kruhu 

na koberci. Všichni spolupracujeme. Aktivita předznamenává práci s PL EXP. 

M. „S“. Stavíme plot: 3 kostky jako nejdelší čárka na PL, 2 kostky jako 

prostřední čárka na PL a 1 kostka jako nejkratší čárka na PL. Povídáme si 

s dětmi, kolik tedy každý dostane kostek? Kostky jsou dětem rozdávány ve 

shodě s pulzací a rytmem písně. Děti si dají kostky správně dohromady a staví 

plot. Musí být stavěn stejně, jako vypadá grafický vzor plotu na PL. Na konec 

společně hledáme s dětmi případné chyby v počtu a rozmístění kostek. Když je 

plot postaven, zpíváme a ukazujeme prsty na každou plaňku plotu ve shodě 

s rytmem a pulzací písně. 

Pozn.: Jedno dítě neustále při aktivitě rušilo, dokonce zbořilo plot. Ostatní děti 

byly činností plně zaujaty. Práce s kostkami je bavila.  

Tempo neměřeno 
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Práce s PL  

– pohybově-akusticko- 

-optické cvičení   

– nápodoba grafického 

vzoru na PL ve shodě 

s rytmem a pulsací 

písně nejdříve prstem, 

poté tužkou 

 

 

Lekce Strom I. 

(9. 6. 2016): 

7. Práce s PL MDS 2A-1 

(Viz Příloha 6) 

Pomůcky pro děti: PL MDS 2A-1 

pro každé dítě 

8. Příprava na práci s PL EXP. 

M. „S“ – obtahování grafického 

vzoru z PL prstem/černým fixem 

na velké roli bílého papíru 

roztažené na stole – z časových 

důvodů nerealizováno  

Lekce Strom I. (9. 6. 2016):  

Pracujeme u stolečků. Na velké tabuli je předkreslen grafický vzor z PL MDS 

2A-1 (představuje pomyslný plot).  Provedeme s dětmi přípravné cvičení 

na práci s PL: ve shodě s pulzací a rytmem písně děláme prstem čárky (grafický 

vzor z PL) po koberci. 2× opakujeme. Dále je dětem představen PL MDS 2A-1. 

PL je za zpěvu písně rozdán dětem. Děti dají ruce za záda. Činnost je nejprve 

předvedena. Poté děti napodobují prstem psací ruky grafický vzor na PL 

za zpěvu písně. Opakujeme 3×. Dbáme na to, abychom vždy všichni začali 

obtahovat grafický vzor společně (všichni máme před začátkem písně 

připravenou ruku na grafickém vzoru PL). Dále pokračujeme v aktivitě na PL 

tužkou. Děti si PL podepíší. Dětem je připomenuto, že není důležité tužkou 

přesně obtahovat plot, ale spíše být ve shodě s pulzací a rytmem písně a ve 

správnou chvíli přenést tužku na další čárku grafického vzoru. Opakujeme 2×. 

PL jsou od dětí vybrány za společného zpěvu ve shodě s pulzací a rytmem 

písně.   

 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016): 

Práce s PL MDS 2A-2: obtahujeme prstem psací ruky grafický vzor PL a k tomu 

zpíváme. Pokračujeme v práci s tímto PL tužkou. Snažíme se sladit pohyb 

s písní. Obměna: na slabiky „la“ a „no“ se v práci s PL snažíme sladit pohyb 

s písní. 

Pozn.: Některé děti použily na tento PL pravítko. Obecně se práce s tímto PL 

projevila jako pro děti velmi náročná, fádní, zdlouhavá. Děti při jeho vyplňování 

projevovaly únavu. Vhodné by bylo rozložit práci s tímto PL do více lekcí.  

Práce s PL EXP. M. „S“: PL si děti podepíší. Nejdříve je dětem vysvětleno 

a demonstrováno, kde budou na PL dělat grafický vzor (plot) nejprve prstem, 

a to dolů na linku, kde je předkreslen jeden vzor. Společně zpíváme melodii 

písně „V zahradě roste strom“ na slabiku „la“ a „no“ a obtahujeme prstem 

čárky. Obtahování na PL prstem opakujeme 2×. Dále pracujeme se stejným PL 

tužkou. Dbáme na soulad pohybu se zpěvem. Opakujeme 3×. Všechny děti 

dodělávají tužkou za zpěvu písně plot. 

Pozn.: Některé děti nepochopily zadání a stále obtahovaly první předtištěný vzor 

na PL a nepokračovaly v řadě grafických vzorů. 

 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016): 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 

prstem:  

♩ = 97 

Obtahování grafického 

vzoru z PL MDS 2A-1 

tužkou: ♩ = 100 (Poprvé 

bylo tempo neplynulé a děti 

prodlužovaly doby pomlk 

v písni, při opakování už 

bylo tempo plynulé včetně 

přesného dodržování 

pomlk.) 

 

 

Lekce Strom II. (16. 6. 

2016): 

Obtahování grafického 

vzoru z PL EXP. M. „S“ 

prstem:  

♩ = 105 

Obtahování grafického 

vzoru z PL EXP. M. „S“ 

tužkou:  

♩ = 111 

Lekce Strom II. 

(16. 6. 2016):  

9. Práce s PL MDS 2A-2 

(Viz Příloha 7) a PL EXP. M. „S“ 

Pomůcky pro děti: PL MDS 2A-2 

a PL EXP. M. „S“ pro každé dítě 
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Závěrečná relaxace 

 

10. Závěrečná relaxace 

 

Pomůcky pro děti: PL EXP. M. 

„S“ pro každé dítě, papírový 

lísteček pro každé dítě  

(Viz Příloha 9, Pomůcka č. 5), 

plastová písmena pro každé dítě 

(Viz Příloha 9, Pomůcka č. 6), 

pastelky, tužka, lepidlo 

 

11. Závěrečná relaxace II – děti si 

vzájemně kreslí po zádech „ploty“ 

(grafický vzor z PL) ve shodě 

s rytmem a pulsací písně – 

z časových důvodů nerealizováno 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016):  

Děti si položí hlavu na lavici a zavřou oči. Dětem je kresleno po zádech prstem. 

Luští hádanku: Jaké písmeno je jim kresleno na zádech? Je to S (strom), L (list), 

P (plot)? Poté si děti na zádech prstem kreslí vzájemně mezi sebou. 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016): 

Děti si mohou ke stromu na PL EXP. M. „S“ nalepit list, kam chtějí. 

Poté pracují s písmeny: mají možnost volby – buď mohou počáteční písmena 

„P“, „L“ nebo „S“ napsat k objektům na PL nebo mohou přiložit plastová 

písmena k objektům, ke kterým náležejí. Kdo chce, strom si může vybarvit.  

 

Pozn.: Pozitivem bylo, že všechny děti znaly písmena, aktivitu si tedy užily. 

Většina dětí velmi pečlivě vybarvovala strom. 

 

 

 

10.3.3 Základní výzkum vžitého tempa písní  

Tento výzkum proběhl v období od března 2016 do září 2016. Respondenti byli vybráni z řad dětí, učitelek MŠ a učitelů ZUŠ. 

Byli vždy požádáni, aby zazpívali písně Pec nám spadla a Pásla ovečky. Jejich zpěv jsem nahrávala na diktafon. Následně jsem 

pomocí metronomu změřila tempo těchto písní. 
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10.4 Výsledky výzkumného šetření a jejich interpretace 

Výsledky výzkumného šetření jsem zpracovala na základě stanovených hypotéz a položené 

výzkumné otázky. Podrobné vyhodnocování úspěšnosti individuálních dětí třídy „L“ 

a třídy „D“ v jednotlivých aktivitách lekcí uvádím v Příloze 11 (Tab.11–Tab.16). 

V těchto tabulkách jsou uvedeny aktivity lekcí společně s kódy dětí (L1–L14 = 14 dětí 

ze třídy L, D1–D14 = 14 dětí ze třídy D), průměrná úspěšnost jednotlivých dětí a celková 

úspěšnost aktivit. Souhrnné vyhodnocování úspěšnosti aktivit v jednotlivých lekcích 

uvádím v Tabulce č. 9. Úspěšnost aktivit byla hodnocena z hlediska slaďování pohybů 

a pulsace/rytmu hudby na úrovni JM, HM a GFM. Vyhodnocování probíhalo na základě 

sčítání bodů škály (přesný popis škály je uveden v Tab. 1) a následného převedení 

výsledků na procenta. Tabulka obsahuje názvy aktivit jednotlivých lekcí a jejich 

procentuální úspěšnost. Dále je v tabulce interval kolísání tempa (nejnižší a nejvyšší tempo 

při interpretaci písní v průběhu lekce). Ve sloupci Interval kolísání tempa je uvedena 

i hodnota výchozího tempa písně, která byla naměřena v úvodu lekce, kdy děti píseň pouze 

zpívaly.  

Vyhodnocování vžitého tempa písní Pec nám spadla a Pásla ovečky uvádím v Tab. 10. 

Vžitým tempem je myšleno tempo, které respondenti přirozeně zvolili ve svém pěveckém 

projevu. Vyhodnocování vžitého tempa písní proběhlo na základě výpočtu průměrného 

tempa. V tabulce uvádím věk, pohlaví respondentů a tempo (uvedeno ve čtvrťové 

hodnotě), ve kterém zpívali uvedené písně. Pro zachování anonymity jsou jména nahrazena 

kódem (Z1–Z11).  

V rámci základního výzkumu měření tempa jsem také změřila tempo písní Pec nám spadla 

a Pásla ovečky na audiokazetě, která je součástí pracovního souboru české verze MDS. 

Interpretem písní je pěvecký soubor Permoník. Tempa písní z audiokazety jsem 

komparovala s tempem v poslední nejpodstatnější aktivitě MDS (práce s tužkou na PL) 

a dále s vžitým tempem písní přednesených náhodnými respondenty (Viz Tab. 10). 
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Tabulka 9 Úspěšnost aktivit  

Lekce Pec nám spadla (26. 5. 2016)  Interval kolísání tempa 

Pohybové cvičení na rozvoj HM – špičky 61% 

♩ = 54–72 

výchozí tempo: ♩ = 72 

Pohybové cvičení na rozvoj HM – dupání 48% 

Pohybové cvičení na rozvoj HM – kývání 33% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj JM – prsty 85% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj JM – dlaně 70% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj JM – pěsti 42% 

Práce s PL MDS 1A-2 – prst 57% 

Práce s PL MDS 1A-2 – tužka 63% 

Lekce Drobečky (26. 5. 2016)  

Aktivita „Míčky“ 97% 

♪ = 110–168 

výchozí tempo: ♪ = 168 

Pohybové cvičení na rozvoj HM 100% 

Cvičení „Korálky“ na rozvoj JM  48% 

Cvičení „Kostky Lega“ na rozvoj JM 87% 

Práce s PL EXP. M. „D“ – tužka 100% 

Lekce Pásla ovečky I. (9. 6. 2016)  

Pohybové cvičení na rozvoj HM – přísuny 64% 

♩ = 54–146 

výchozí tempo: ♩ = 112 

Pohybové cvičení na rozvoj HM – „dupání“ a „cupání“ 86% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj JM 67% 

Práce s PL MDS 2A-1 – prst 70% 

Práce s PL MDS 2A-1 – tužka 68% 

Lekce Pásla ovečky 2, 16. 6. 2016  

Práce s PL MDS 2A-1 – prst  56% 

♩ = 79–146 

výchozí tempo: ♩ = 146 
Práce s PL MDS 2A-2 – prst 53% 

Práce s PL MDS 2A-2 – tužka 52% 

Lekce Strom I. (9. 6. 2016)  

Aktivita „Míčky“ 81% 

♩ = 97–100 

výchozí tempo: ♩ = 100 

Pohybové cvičení na rozvoj HM 76% 

Práce s PL MDS 2A-1 – prst 75% 

Práce s PL MDS 2A-1 – tužka 86% 

Lekce Strom II. (16. 6. 2016)  

Pohybové cvičení na rozvoj HM – píseň na slabiky „la“, „no“ 100% 

♩ = 100–111 

výchozí tempo: ♩ = 100 

Práce s PL MDS 2A-2 – prst 87% 

Práce s PL MDS 2A-2 – tužka 57% 

Práce s PL EXP. M. „S“ – prst 68% 

Práce s PL EXP. M. „S“ – tužka 67% 
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Vyhodnocování úspěšnosti aktivit jsem provedla na základě srovnávání lekcí Pec nám 

spadla a Drobečky a dále lekcí Pásla ovečky a Strom. V lekcích Pec nám spadla 

a Drobečky cíl lekce směřoval k napodobení totožného grafického vzoru tužkou na PL 

(v obou případech se jednalo o kroužek). V lekcích Pásla ovečky a Strom bylo taktéž cílem 

napodobit stejný grafický vzor na PL (v obou případech se jednalo o různě dlouhé čáry). 

Při srovnávání výsledků úspěšnosti aktivit byla nejpodstatnější poslední aktivita (práce 

s tužkou na PL – reprodukce grafického vzoru ideálně v rytmu hudebního doprovodu 

či zpěvu), která je vyvrcholením celé lekce. Na základě komparace výše zmíněných lekcí 

se též vyjádřím k výsledkům měření tempa (interval kolísání tempa v lekcích MDS 

a v našich inovovaných lekcích, vžité tempo písní Pec nám spadla a Pásla ovečky 

a změřené tempo písní z audiokazety MDS).  

10.4.1 Komparace lekcí Pec nám spadla a Drobečky 

V lekci Drobečky jsem při práci s PL u dětí zaznamenala úspěšnost 100%. Všech jedenáct 

přítomných dětí dosáhlo na nejvyšší úroveň 3 ze čtyřbodové škály oproti lekci Pec nám 

spadla (taktéž práce s PL), kdy úspěšnost dětí činila pouze 63%. V této lekci dosáhly 

nejvyšší úrovně pouze dvě děti z jedenácti přítomných, pět dětí dosáhlo úrovně 2, tři děti 

dosáhly pouze na úroveň 1 a jeden chlapec byl hodnocen nulou. Hlavním důvodem vysoké 

úspěšnosti naší inovované lekce je dle mého názoru využití vhodnější písně, které vede 

k efektivnějšímu sladění hudby s pohybem. Konkrétně v tomto případě se jedná o využití 

pomlk důležitých k přenesení ruky na další grafický vzor. V písni Pec nám spadla je tok 

melodie nepřetržitý (absence pomlk), což činí dětem značné obtíže. Vhodnost písně 

Drobečky shledávám rovněž v přehlednosti úseků melodie frází, při kterých děti obkružují 

grafický vzor.   

Ráda bych se nyní vyjádřila ke dvěma překvapivým výsledkům z vlastní inovované lekce 

Drobečky. V aktivitě JM – Práce s korálky byly děti úspěšné pouze na 48 %. Úspěšnost 

byla sice nízká, (což potvrzuje i výsledek naměřeného tempa, které bylo při této aktivitě 

výrazně nižší: ♪ = 110, než tempo výchozí: ♪ = 168), ale došla jsem ke zjištění, že při této 

aktivitě není cílem slaďování hudby s pohyby JM ve shodě s rytmem a pulzací písně, 

ale především rozvoj JM a pěstování správného úchopu „do špetky“. Ve stejné lekci bych 
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chtěla vyzdvihnout úspěšnost dětí 100 % v Pohybovém cvičení na rozvoj HM. Opět se zde 

kladně projevila vhodnost písně, která napomáhá jasnému pohybovému vyjádření. 

Tempo 

Tempo kolísalo v obou lekcích. V naší inovované lekci se však podařilo v poslední aktivitě 

(práce s PL) udržet tempo v tanečním charakteru (výchozí tempo: ♪ = 168, konečné tempo 

při práci s PL: ♪ = 124). Dětem se při práci s PL v naší lekci dobře zpívalo na rozdíl 

od lekce Pec nám spadla. Zde došlo k poklesu tempa vzhledem k tempu výchozímu 

(výchozí tempo: ♩ = 72, konečné tempo při práci s PL: ♩ = 54). Konečné tempo nebylo 

v souladu s plynulostí pohybů ruky při obkružování grafického vzoru tužkou.  

K výraznému poklesu tempa při práci s PL v písni Pec nám spadla došlo také v porovnání 

s tempem zpěvu na audiokazetě MDS – tempo při práci s PL bylo ♩ = 54, tempo zpěvu 

na audiokazetě MDS je ♩ =108. Z toho vyplývá, že tempo na audiokazetě není použitelné 

při činnosti v oblasti GFM. 

10.4.2 Komparace lekcí Pásla ovečky a Strom 

V lekci Strom I. jsem při práci s PL u dětí zaznamenala úspěšnost 86%. Polovina dětí 

(ze 14 přítomných) dosáhla úrovně 3 hodnocené na škále (děti dokázaly zcela sladit pohyb 

GFM s hudbou). V lekci Pásla ovečky I. byly děti při práci s PL úspěšné na 68%. Pouze 

dvě děti z jedenácti přítomných dokázaly zcela sladit pohyb GFM s hudbou (dosáhnout 

úrovně 3). V lekci Strom II. byla úspěšnost dětí při práci s PL 67%. Žádné z deseti 

přítomných dětí nedosáhlo úrovně 3. Všechny děti však dosáhly alespoň úrovně 2 

(dokázaly částečně sladit pohyb GFM s hudbou). V lekci Pásla ovečky II. byly děti při 

práci s PL úspěšné pouze na 52%. Žádné z dvanácti přítomných dětí nedokázalo zcela 

sladit pohyb GFM s hudbou. Šest dětí dosáhlo úrovně 2, pět dětí pouze úrovně 1 a jeden 

chlapec byl hodnocen nulou (měl zlomenou psací ruku a odmítl spolupracovat na úkolu 

druhou rukou). Důvodem, proč byly děti v mých lekcích úspěšnější je opět (podobně jako 

v případě lekce Drobečky viz výše) především vhodnější výběr zvolené písně, která 

napomáhá přehlednější orientaci v hudebním schématu. Také zde vede využití pomlk 

k prostoru pro přenesení ruky, ke klidnému nádechu.  
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Tempo 

V naší inovované lekci Strom I. a Strom II. zůstalo tempo při všech aktivitách po celou 

dobu velmi stabilní (výchozí tempo: ♩ =100, konečné tempo při práci s PL: ♩ =100), 

oproti lekci Pásla ovečky151, kdy v poslední aktivitě (práce s PL) došlo k markantnímu 

poklesu tempa (výchozí tempo: ♩ = 146, konečné tempo: ♩ = 79).   

K markantnímu poklesu tempa při práci s PL v písni Pásla ovečky došlo také v porovnání  

s tempem zpěvu na audiokazetě MDS – tempo při práci s PL bylo ♩ = 79, tempo zpěvu 

na audiokazetě MDS je ♩ =144. To odpovídá tempu, které jsme volili při taneční aktivitě, 

ale tempu, které potřebují děti při práci s PL, zcela neodpovídá.  

Tabulka 10 Vžité tempo písní Pec nám spadla a Pásla ovečky  

kód zpěváka (Z)152 věk 
tempo  - Pec nám spadla 
(uvedeno ve čtvrťové hodnotě) 

tempo - Pásla ovečky 
(uvedeno ve čtvrťové 

hodnotě) 

Z1 7 63 108 

Z2 8 84 116 

Z3 dospělý 120 112 

Z4 8 80 120 

Z5 11 84 116 

Z6 5 76 120 

Z7 dospělý 116 168 

Z8 dospělý 96 126 

Z9 dospělý 93 137 

Z10 dospělý 97 129 

Z11 dospělý 96 126 

Průměrné tempo  ♩ = 91 ♩ = 125 

 

 

                                                 
151 Tempo uvádím z lekce Pásla ovečky II. 
152 Z = zpěvák – respondent 
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10.4.3 Výsledky výzkumu vzhledem ke stanovené výzkumné otázce 

Na začátku mého výzkumu jsem si položila následující výzkumnou otázku: Jaké je vžité 

tempo písní Pec nám spadla a Pásla ovečky? Jak vyplývá z tabulky 10, zjištěným vžitým 

tempem u „zpěváků“ – respondentů v písni Pec nám spadla bylo průměrné tempo ♩ = 91. 

Během lekce Pec nám spadla tempo kolísalo a k nejvýraznějšímu poklesu oproti 

průměrnému tempu došlo při práci s PL (♩ = 54). V písni Pásla ovečky bylo zjištěným 

vžitým tempem průměrné tempo ♩ = 125. Během lekce Pásla ovečky153 tempo postupně 

klesalo až k alarmující hodnotě ♩ = 79 při práci s PL.  

Při komparaci vžitého (průměrného) tempa písní Pec nám spadla a Pásla ovečky 

předneseného náhodnými respondenty a tempa těchto písní z audiokazety MDS jsem došla 

k těmto zjištěním: 

• V písni Pec nám spadla bylo zjištěným vžitým tempem průměrné tempo ♩ = 91. 

Na audiokazetě MDS je píseň přednesena v tempu, které odpovídá ♩ = 108. 

Tempo, které přirozeně zvolili respondenti v základním výzkumu, je tedy pomalejší 

a méně taneční oproti tempu z audiokazety. 

• V písni Pásla ovečky bylo zjištěným vžitým tempem průměrné tempo ♩ = 137. 

Na audiokazetě MDS je píseň přednesena v tempu, které odpovídá ♩ = 144. 

Z toho vyplývá, že respondenti zvolili téměř totožné taneční a svižné tempo, 

jako je tempo na audiokazetě. 

10.4.4 Výsledky výzkumu ve vztahu k vysloveným hypotézám 

V rámci výzkumu jsem vyslovila tři hypotézy. V této kapitole interpretuji závěry jejich 

ověřování. 

H1: Předpokládáme, že děti v experimentální skupině dokáží své motorické projevy HM, 

JM a GFM sladit s hudebními faktory použitých písní lépe než děti v kontrolní skupině. 

H1 se potvrdila. Děti v experimentální skupině dokázaly své motorické projevy HM, JM 

a GFM sladit s hudebními faktory použitých písní lépe než děti v kontrolní skupině. 

Úspěchy jsem zaznamenala ve všech aktivitách dané lekce (oblast HM, JM i GFM). 

                                                 
153 Tempo uvádím z lekce Pásla ovečky II. 
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H2: Předpokládáme, že během lekcí MDS kolísá tempo zpívaných písní ve větším rozsahu 

než v našich inovovaných lekcích. 

H2 se potvrdila. Během lekcí MDS kolísalo tempo zpívaných písní ve větším rozsahu než 

v našich inovovaných lekcích. Použití nevhodně zvolených písní v lekcích MDS mělo 

za následek značné kolísání tempa a jeho celkový pokles (konečné tempo v poslední 

aktivitě při práci s PL) oproti tempu výchozímu. Je důležité zmínit, že tempo v lekcích 

MDS i v našich inovovaných lekcích kolísalo kvůli snaze maximálně přizpůsobit múzické 

faktory motorickým schopnostem a projevům dětí v dané činnosti. Zejména v lekcích MDS  

se však tato snaha v mnoha činnostech ukázala jako bezvýsledná. 

H3: Předpokládáme, že během lekcí MDS se tempo zpívaných písní výrazně liší od jejich 

vžitého tempa.  

H3 se potvrdila. Během lekcí MDS se tempo zpívaných písní výrazně lišilo od jejich 

vžitého tempa. K nejvýraznějšímu poklesu tempa oproti tempu vžitému docházelo vždy při 

práci s PL. Z tohoto zjištění vyplývá, že vžité tempo písní nelze využít při GFM cvičeních 

daných lekcí. 
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11 Diskuse 

Cíle diplomové práce byly splněny a všechny hypotézy v rámci výzkumu se potvrdily. 

Přesto byly během výzkumného šetření odhaleny dílčí nedostatky a na povrch vyvstaly 

nové otázky spojené se zkoumanou problematikou. 

V rámci kříženého experimentu (lekce Metody dobrého startu a vlastní inovované lekce) 

jsem použila nástroje škálování. K hodnocení úrovně slaďování hudby a pohybu 

na základě hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky jsem vytvořila čtyřbodovou 

škálu. Během hodnocení lekcí tímto nástrojem jsem však došla ke zjištění, že by pro 

hodnocení byla vhodnější škála pětibodová. Umožnila by přesnější rozlišení posuzované 

úrovně jednotlivých aktivit a nedošlo by tak k problematice hodnocení individuálních 

činností půlbody.  

V české verzi Metody dobrého startu (dále jen MDS) se pracuje se známými lidovými 

písněmi, u kterých se předpokládá, že děti dobře ovládají jejich melodii i text a nebude jim 

činit potíže poslední aktivita lekce reprodukovat grafický vzor na pracovním listu ideálně 

v souladu s rytmem a pulzací písně. Z výsledků mého výzkumu v lekcích MDS však 

vyplynulo, že dětem činilo slaďování motorických projevů hrubé motoriky, jemné 

motoriky a grafomotoriky s hudebními faktory známých lidových písní velké obtíže. 

Zůstává tedy otázkou, zda v rámci lekcí MDS nevěnovat větší pozornost důkladnému 

osvojování písně.  

Během výzkumného šetření projevovaly učitelky přípravných tříd velký zájem o činnosti 

aplikované v jednotlivých lekcích (MDS i inovovaných lekcí). Vyzdvihovaly originalitu 

některých aktivit (např. aktivity „Míčky“ určené k rozpoznávání múzických faktorů 

staccata a legata nebo též aktivity „Pytlíčky“ určené k nácviku správné rytmizace/pulsace 

na ponožky plněné rýží). Spatřovaly značný potenciál lekcí v rozvoji grafomotoriky 

a počátečního psaní u dětí. Vyslovily však kritiku nad příliš krátkodobým průzkumem, 

který jsem u nich ve třídách v rámci experimentu provedla. Během něj totiž podle učitelek 

nebylo možné u dětí dosáhnout tak kvalitních výsledků. Je tedy na zvážení, zda by nebylo 

efektivnější lekce rozdělit do více vyučovacích hodin, aby děti měly dostatečný čas 

na zažití si obtížnějších činností lekce.   
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V základním výzkumu při zjišťování vžitého tempa písní měli v některých případech 

respondenti problém se znalostí textu. Vhodnější by tedy bylo nabídnout jim text písní, 

protože některým činila jeho neznalost při zpěvu obtíže. Tato skutečnost mohla ovlivnit 

tempo, jímž píseň reprodukovali. 

Diplomová práce přinesla první zkušenosti s inovovanými lekcemi MDS, 

jejichž iniciátorkou je vedoucí práce Milena Kmentová. Jsem ráda, že můj výzkum má již 

své pokračovatele. Inovací hudebních komponentů MDS se zabývají studentky PedF UK. 

V počinu inovace hudební složky MDS a ve vytvoření vhodnějšího písňového repertoáru 

pro tuto metodu shledávám velký potenciál.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit přesah hudebních činností do oblasti grafomotoriky  

a poukázat tak na nové možnosti jejich propojení. V teoretické části byly zmapovány 

nejdůležitější oblasti související s poznatky hudební a pedagogické psychologie, 

muzikoterapie, didaktiky a Metody dobrého startu (dále jen MDS). V praktické části jsem  

se věnovala inovaci hudební složky MDS. Hlavním cílem praktické části byla v této 

souvislosti komparace vybraných lekci MDS a jejich efektivity (ve slaďování pohybu  

a hudby) s našimi modifikovanými lekcemi v kontrolní a experimentální skupině dětí. 

Dalším cílem praktické části bylo dokázat, že naše vlastní lekce jsou efektivnější a vedou 

prokazatelněji ke kvalitnějšímu sladění pohybu a hudby. Při komparaci lekcí jsem využila 

metody kříženého experimentu, jehož technika umožňuje práci se skupinou, která je 

současně experimentální a kontrolní. Na základě komparace efektivity lekcí se výzkum 

rozšířil o zjišťování intervalu kolísání tempa písní v průběhu lekcí (jeho srovnávání), 

které jsem v případě MDS dále komparovala s jejich vžitým tempem (výpočet průměrného 

tempa) zjišťovaným u náhodných respondentů. V praktické části byly ověřovány hypotézy 

související s výzkumnými cíli. Cíle terénního výzkumu byly naplněny a všechny hypotézy 

se potvrdily. Experiment byl realizován ve dvou přípravných třídách v Praze s 28 dětmi 

jako šest 45minutových lekcí v průběhu dvou měsíců. Paralelně s ním proběhl základní 

výzkum vžitého tempa písní, kterého se zúčastnilo 11 náhodných respondentů (zpěváků). 

Z výsledků komparace vybraných lekcí české verze MDS (v kontrolní skupině) s našimi 

lekcemi (v experimentální skupině) je patrné, že děti v experimentální skupině dokázaly 

své motorické projevy hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky sladit s hudebními 

faktory použitých písní lépe než děti v kontrolní skupině. Díky využití inovovaných písní 

v našich lekcích došlo snáze ke sladění hudebních činností s grafomotorickými. 

Tato skutečnost se nejvíce projevila v komparaci lekcí Pec nám spadla (MDS) a Drobečky 

(inovovaná lekce). V lekci Drobečky v práci s pracovním listem (obtahování grafického 

vzoru tužkou) všech jedenáct dětí dosáhlo na nejvyšší úroveň 3 ze čtyřbodové škály 

(úspěšnost dětí: 100%), oproti lekci Pec nám spadla, kdy ve stejné aktivitě dosáhly 

na úroveň 3 pouze dvě děti z jedenácti přítomných (úspěšnost dětí: 63%). Také při 

komparaci lekcí Pásla ovečky (MDS) a Strom I. a II. (inovovaná lekce) se potvrdila vyšší 
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efektivita inovované lekce ve slaďování hudebních a grafomotorických činností. V lekci 

Strom II. sice žádné dítě nedosáhlo v práci s pracovním listem na úroveň 3, všech deset 

přítomných dětí však dosáhlo alespoň úrovně 2 (úspěšnost dětí: 67%). V lekci Pásla 

ovečky II. žádné z dvanácti dětí nedosáhlo na úroveň 3. Šest dětí zde dosáhlo úrovně 2, 

pět dětí pouze úrovně 1 a jeden chlapec byl hodnocen nulou (úspěšnost dětí: 52 %).   

Zjišťování tempa písní a jeho kolísání bylo velmi důležitým faktorem při komparaci lekcí. 

Je důležité zmínit, že tempo v lekcích MDS i v našich inovovaných lekcích kolísalo kvůli 

snaze maximálně přizpůsobit múzické faktory motorickým schopnostem a projevům dětí 

v dané činnosti. Zejména v lekcích MDS se tato snaha v mnoha činnostech ukázala jako 

bezvýsledná. Jak vyplývá z výsledků, během lekcí MDS došlo ke kolísání tempa písní 

ve větším rozsahu než v našich inovovaných lekcích. Použití nevhodně zvolených písní 

v lekcích MDS mělo za následek celkový pokles tempa oproti tempu výchozímu, 

a to v obou lekcích nejvýrazněji při práci s pracovním listem (obtahování grafického vzoru 

tužkou). Dále bylo zjištěno, že během lekcí MDS se tempo zpívaných písní výrazně lišilo 

od jejich vžitého tempa. V průběhu lekcí MDS tempo výrazně kolísalo. K markantnímu 

poklesu tempa došlo při práci s pracovním listem, kdy byly hodnoty tempa tak nízké, 

že se zcela vytratila plynulost písně. V našich inovovaných lekcích zůstalo tempo při všech 

aktivitách po celou dobu velmi stabilní a při práci s pracovním listem se dětem dařilo držet 

tempo písně stále v tanečním charakteru.        

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že inovace hudební složky MDS má velký 

potenciál a vytvoření vhodnějšího písňového repertoáru pro tuto metodu lze pokládat 

za výzvu k nové tvůrčí činnosti. V průběhu řešení mé práce Milena Kmentová tento 

výzkum podala do projektu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt nese název: Integrativní 

hudební výchova v rozvoji komunikace a grafomotoriky předškolních dětí a žáků mladšího 

školního věku.154 Diplomová práce přinesla první zkušenosti s inovovanými lekcemi MDS. 

Ty se odrazí v navazujících závěrečných pracích a mohou být inspirací pro studenty, 

kteří budou pokračovat v započatém výzkumu. 

                                                 
154 Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA, název projektu: Integrativní hudební výchova v rozvoji komunikace a grafomotoriky předškolních dětí a žáků mladšího školního 

věku (Identifikační kód projektu: TL01000132), doba řešení: 02/2018 – 12/2021, hlavní příjemce projektu: Univerzita Karlova, řešitel 

projektu: Mgr. Milena Kmentová Ph.D. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Písně použité v lekcích – notová příloha155 

 

  

                                                 
155 Píseň Pec nám spadla přepsána dle MDS: BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998, s. 18. 

Píseň Pásla Ovečky přepsána dle MDS BOGDANOWICZ, Marta, SWIERKOSZOVÁ Jana, 1998, s. 32. 



 

 

 

 

Příloha 2 Modelová situace MDS – lekce Pec nám spadla 

Lekce Pec nám spadla: Modelová situace (práce s PL: PRACOVNÍ LIST 1A-1 

PRACOVNÍ LIST 1A-2, PRACOVNÍ LIST 1A-3) – doslovně přepsáno z MDS156 

 

Pec nám spadla, bác! Buch! Žuch! Řach! 

 

Hláska P (rizikové písmeno P p) 

Kterou hlásku slyšíš na začátku slova „PEC“? Ve kterých slovech písničky ještě slyšíš hlásku „P“? Na začátku slova, uprostřed,…  

Slož slovo z hlásek S-P-A-D-L-A, P-O-S-T-A-V-Í. 

 

POHYBOVÁ CVIČENÍ: 

• Chůze po kruhu (skandujeme píseň), na závěr dřep. 

• Chůze po špičkách (velká, vysoká pec). 

• Chůze v podřepu s předpažením (menší pec). 

• Chůze s kýváním do stran (pec se kymácí), v závěru sed. 

 

PRACOVNÍ LIST 1A-1 

Pec se rozpadla na mnoho kousků, sesypala se, zřítila se, je rozbořená, všude na zemi se povalují kousíčky rozbitých cihel. Jsou malé, menší, 

nejmenší, ale též velké a největší. Podle velikosti je roztřídíme do barevných skupin. 

(Vyhledej v místnosti předměty malé, velké,…největší. Kdo je ve skupině největší, nejmenší……) 

 

PÍSEŇ A POHYB 

• Tleskání 

• Bušení pěstmi o sebe 

• Otevírání a zavírání dlaní v pěst (pravá, levá, obě současně, střídavě) 

• Údery pěstí ve středu podložky (sáček s hrachem, váleček s pískem, molitan) pravou (P),  

levou (L), oběma 

• Údery P-L pěstí postupně ze středu k okraji a zpět, zprava doleva, zleva doprava. Totéž oběma. 

• Údery postupně všemi prsty (začínáme ukazováčkem) ze středu k okraji a zpět P-L, oběma,  

oběma křížem. 

• Chůze na místě, přešlapování vsedě, napodobování chůze na místě, pata zůstává na zemi. 

• Údery ukazováčkem P-L ze středu do stran, podupávání nohou, oběma. 

 

PÍSEŇ – POHYB – GRAFICKÝ VZOR 

Děti stojí v kruhu a spontánně podle zpěvu písně vyjádří rytmus pohybem. Prohlédnou si grafický vzor, který verbálně popíší (druh prvků, 

počet, umístění v prostoru). Grafický vzor znázorníme a obtahujeme nejdříve na tabuli prstem, křídou nebo silným fixem. Tempo je dáno 

individuálními možnostmi dítěte. Píseň tiše pro sebe nebo potichu skandujeme. 

 

PRACOVNÍ LIST 1A-2 

Přejdeme na pracovní list, obkreslujeme vzor – tempo přizpůsobíme dítěti, po zácviku pokračujeme v rytmu zpívané písně. 

 

Glosa 

Neočekávejte, že všichni členové skupiny zvládnou reprodukci grafického vzoru v tempu hudební nahrávky. Zvlášť u dětí se syndromem 

deficitu pozornosti s hypo- (i s hyper-) aktivitou postačí, když opakování grafického vzoru doprovodí zpěvem nebo tichým „mručením“. 

 

PRACOVNÍ LIST 1A-3 

Postavili jsme velkou, malou a malinkatou pec. Zpíváme a v rytmu písně ozdobíme každou kachli osmi tečkami. 

 

VARIANTA (1A-3) 

Která pohádková bytost spala na peci? Přece Honza! Měl čepici s osmi tečkami a na talíři osm buchtiček. Nakresli čepici a na ní podle 

grafického vzoru osm teček. Při práci si zpívej. Nakresli talíř a na něm tečky znázorňující osm buchtiček. Při práci si zpívej. 

 

Závěr 

• V této fázi zdůrazníme vše dobré, co doprovázelo celou lekci. Nekomentujeme zdlouhavě chybné výkony a nedorozumění, 

stanovení jakéhokoliv pořadí úspěšnosti odmítáme. Prohlédneme si jednotlivé práce, zastavíme se u detailů zasluhujících pochvalu. 

Pozornost věnujeme každému dítěti, hodnotíme nejen výkon, ale především snahu. 

• Jak pracovat doma? Vyhledej v domácí knihovně nebo půjčovně knih pohádku, ve které se dočteš o peci. Přečti si ji společně 

s rodiči. Co se ti nejvíce líbilo, nakresli. Máš-li doma vhodnou stavebnici, pokus se o konstrukci přečteného. 

• Rozloučíme se podáním ruky a pokusíme se formulovat poděkování za vytvoření příjemné atmosféry, pomoci při práci, uklidnění 

při neúspěchu, ocenění výkonu… 
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Příloha 3 Modelová situace MDS – lekce Pásla ovečky 

Lekce Pásla ovečky: Modelová situace (práce s PL: PRACOVNÍ LIST 2A-1, PRACOVNÍ LIST 2A-2)  

– doslovně přepsáno z MDS157 

Pásla pasačka ovečky bílé – bělice, černé – černuchy, černohubky a bělohubky. Kropenaté se jmenují piruly, 

černým s bílým pruhem přes nos a přes hlavu říkáme babušky. Ve stádu bývá rohatý beran, beranisko, 

kudrnáč. Kolem oveček hopsala malá jehňátka. 

Hry s textem 

• Hláska B (rizikové písmeno B b). 

• Poslechni si píseň a počítej, kolikrát uslyšíš slovo ovečky. 

• Slovo můžeme zahrát, aniž bychom je vyslovili. Zahraj libovolné slovo z písničky. 

• Ověřujeme výslovnost slov bělice, černucha, černohubka, bělohubka, pirula, bábuška. 

• Vyzkoušíme akustickou analýzu a syntézu uvedených názvů. 

• Na lavici si prstem napíšeme názvy oveček. 

• Každý si vybere jeden název, který zapíše se zavřenýma očima. 

POHYBOVÁ CVIČENÍ 

• V místnosti si vytvoříme imaginární les. Utvořte dvojice a ukažte nám, co dělaly ovečky v lese.  

• Nyní je ve dvojici pasačka (pasáček) a ovečka (beran). Ovečka má zavřené (zavázané) oči. Podle slovní 

instrukce ji vyvede pasačka z lesa. 

• Utvořte řadu podle velikosti. Někdo je největší, někdo malý jako jehňátko. Pozorně si prohlédněte jeden 

druhého, jak je vysoký nebo malý. Vytvoříme menší skupinky a každé skupině vybereme jednoho pasáčka, 

který nás se zavázanýma očima postaví do řady podle velikosti. 

PÍSEŇ A POHYB 

• Poslechneme si píseň a pokusíme se o její vyjádření tancem. Postavíme se do kruhu a uchopíme se za 

ruce. Výkrok pravou, přísun levou. Doprovázíme pohyby rukou při výkroku do středu. Výkrok pravou vzad, 

přísun levou, ruce do základní polohy. „Já za ní…“- dupáním do středu a ze středu. Opakujeme: výkrok 

levou, přísun pravou a střídavě. 

• Tleskání, otevírání a zavírání dlaně v pěst, napodobení hry na housle, na trumpetu. 

• Podle rytmického schématu posunujeme tenisový míček dlaní (L–P, obě). 

Glosa 

Děti pracují ve dvojicích, jedno vymezí pažemi prostor pro pohyb míčku, druhé cvičí. 

PÍSEŇ – POHYB – GRAFICKÝ VZOR 

• V této části cvičení se řídíme individuálním tempem. Pohyb je doprovázen zpěvem, nikoliv nahrávkou. 

Zachováváme rytmické schéma. 

• Zpíváme a opisujeme prstem grafický vzor. Nejdříve na tabuli podle předlohy. 

• Grafický vzor zapíšeme zpaměti. 

 

PRACOVNÍ LIST 2A-1 

PRACOVNÍ LIST 2A-2 

Závěr 

• Za hudebního doprovodu se rozloučíme krátkou pohybovou kreací nebo novým grafickým vzorem. 
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Příloha 4 Pracovní list č. 1 – PL MDS 1A-2  

  



 

 

 

 

Příklad dětského řešení 

 



 

 

 

 

Příloha 5 Pracovní list č. 2 – PL EXP. M. „D“ 

 



 

 

 

 

Příklad dětského řešení 

  



 

 

 

 

Příloha 6 Pracovní list č. 3 – PL MDS 2A-1

 



 

 

 

 

Příklad dětského řešení

  



 

 

 

 

Příloha 7 Pracovní list č. 4 – PL MDS 2A-2 

 



 

 

 

 

Příklad dětského řešení 

 



 

 

 

 

Příloha 8 Pracovní list č. 5 – PL EXP. M. „S“ 

 



 

 

 

 

Příklad dětského řešení 

 



 

 

 

 

Příloha 9 Fotografie pomůcek 

  

  

Pomůcka č. 1 Pytlíčky plněné rýží 



 

 

 

 

 

Pomůcka č. 2 Plyšové míčky 

 

Pomůcka č. 3 Zažehlovací plastové korálky a plastová podložka 
na korálky s „ostny“ 

 

Pomůcka č. 4 Plastový strom 



 

 

 

 

 

Pomůcka č. 5 Papírové lístečky 

 

 

Pomůcka č. 6 Plastová písmena 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha 10 Pohádka M. Macourka „Létající koberec a pišingrové drobečky“ 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 11 Tab. 11 – Tab. 16 Podrobné vyhodnocování úspěšnosti individuálních dětí třídy „L“ a třídy „D“ 

v jednotlivých aktivitách lekcí 

Tabulka 11 Lekce Pec nám spadla, 26. 5. 2016 

aktivity/děti L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 
Úspěšnost 

aktivit 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM – špičky 
1 2 N158 N 2 2 2 N 2 2 2 2 2 1 61% 

Pohybové cvičení na rozvoj 
HM – dupání 

1 1 N N 1 1 1 N 3 1 3 2 1 1 48% 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM – kývání 
1 1 N N 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 33% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj 
JM – prsty 

1 3 N N 3 3 2 N 3 3 3 3 3 1 85% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj 

JM – dlaně 
2 2 N N 2 2 2 N 2 2 3 2 2 2 70% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj 

JM –pěsti 
1 1 N N 1 1 1 N 2 1 2 2 1 1 42% 

Práce s PL MDS 1A-2 – prst 1 2 N N 1 2 1 N 3 1 2 3 1 0 57% 

Práce s PL MDS 1A-2 – tužka 0 2 N N 3 2 2 N 3 1 2 2 1 1 63% 

Průměrná úspěšnost dětí 33% 58% N N 58% 58% 50% N 79% 50% 75% 71% 50% 33%   

 
 

  

                                                 
158 N = nepřítomnost dítěte 



 

 

 

 

Tabulka 12 Lekce Drobečky, 26. 5. 2016 

aktivity/děti D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 
Úspěšnost 

aktivit 

Aktivita „Míčky“ 3 N N 3 2 3 3 3 3 3 3 3 N 3 97% 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM 
3 N N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N 3 100% 

Cvičení „Korálky“ na rozvoj 

JM  
1 N N 1 1 1 1 2 3 2 2 1 N 1 48% 

Cvičení „Kostky Lega“ na 

rozvoj JM 
3 N N 0 3 3 2 2 3 2 2 3 N 3 87% 

Práce s PL EXP. M. „D“ – 

tužka 
3 N N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N 3 100% 

Průměrná úspěšnost dětí 87% N N 67% 80% 87% 80% 87% 100% 87% 87% 87% N 87%   

 
 

 

  



 

 

 

 

Tabulka 13 Lekce Pásla ovečky I., 9. 6. 2016 

aktivity/děti D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 
Úspěšnost 

aktivit 

Pohybové cvičení na rozvoj 
HM – přísuny 

1 3 3 1,5 2 N 2 1,5 1,5 2 2 N 1,5 N 64% 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM – „dupání“ a „cupání“ 
2,5 3 3 2,5 2,5 N 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 N 2,5 N 86% 

Cvičení „Pytlíčky“ na rozvoj 

JM 
1,5 3 3 1,5 0 N 2 2 2,5 2 1,5 N 1 N 67% 

Práce s PL MDS 2A-1 – prst 1,5 2 2 3 1,5 N 2 2 3 1 2 N 3 N 70% 

Práce s PL MDS 2A-1 – tužka 2 2 2 1,5 2 N 1,5 2 3 2 1,5 N 3 N 68% 

Průměrná úspěšnost dětí 57% 87% 87% 67% 53% N 67% 67% 83% 63% 63% N 73% N   

 
 

 

Tabulka 14 Lekce Pásla ovečky II., 16. 6. 2016 

aktivity/děti D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 
Úspěšnost 

aktivit 

Práce s PL MDS 2A-1 – prst  2 2 2 2 1 N 1 2 3 1 N 1 2 1 56% 

Práce s PL MDS 2A-2 – prst 2 2 2 2 1 N 1 2 2 1 N 1 2 1 53% 

Práce s PL MDS 2A-2 – tužka 1 2 2 2 1 N 1 2 2 1 N 0 2 1 52% 

Průměrná úspěšnost dětí 56% 67% 67% 67% 33% N 33% 67% 78% 33% N 33% 67% 33%   

 



 

 

 

 

Tabulka 15 Lekce Strom I., 9. 6. 2016 

aktivity/děti L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 
Úspěšnost 

aktivit 

Aktivita „Míčky“  1,5 2,5 2,5 N 2,5 N 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3 1 81% 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM 
1 2 2 N 3 N 2 3 2 0 2 3 2 3 76% 

Práce s PL MDS 2A-1 – prst 1,5 3 3 N 2 N 0 1 3 0 3 3 2 1 75% 

Práce s PL MDS 2A-1– tužka 1,5 3 3 N 1,5 N 3 3 3 2,5 3 3 2,5 2 86% 

Průměrná úspěšnost dětí 46% 88% 88% N 75% N 63% 79% 88% 46% 92% 96% 79% 58%  

 

Tabulka 16 Lekce Strom II., 16. 6. 2016 

aktivity/děti L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 
Úspěšnost 

aktivit 

Pohybové cvičení na rozvoj 

HM – píseň na slabiky „la“, 

„no“ 

N 3 3 N 3 N 3 N 3 3 3 3 3 3 100% 

Práce s PL MDS 2A-2 – prst N 3 2 N 2 N 3 N 3 3 2 3 2 3 87% 

Práce s PL MDS 2A-2 – tužka N 2 0 N 1 N 2 N 2 0 2 2 0 1 57% 

Práce s PL EXP. M. „S“ – prst N 2 2 N 2 N 3 N 2 1,5 3 2 1 2 68% 

Práce s PL EXP. M. „S“ – 

tužka 
N 2 2 N 2 N 2 N 2 2 2 2 2 2 67% 

Průměrná úspěšnost dětí N 80% 60% N 67% N 87% N 80% 63% 80% 80% 53% 73%   

 


