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Abstrakt: 

 

Název:  Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem 

hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ 

Cíle:   Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program 

hudebně-pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových 

schopností skupin žákyň, ve věku 12–16 let. Dílčím cílem je sestavit 

intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, 

naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické 

materiály pro jeho výuku. 

Metody:  K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin 

použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, 

test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové 

tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. 

Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, 

Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové 

rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou 

rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické 

a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. 

Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a 

Q-Q grafů. 

Výsledky:  Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy 

odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K). Rozdíly skupin 

byly zjevné v testech rytmických schopností, nejmenší rozdíly byly mezi 

vstupními hodnotami v testu rozlišování výšky tónu dle Bentleye. 

Jednofaktorová ANOVA dokázala slabý efekt programu na schopnost 

dynamické rovnováhy (Pr <F 0,16) a senzoricko-auditivní schopnosti v 

rozlišování výšky tónu dle Bentleye. (Pr <F 0,35) u experimentální 

skupiny (E1+E2), ačkoliv Wilcoxonův test statistickou významnost 

v testu Benteye neprokázal.  Pro testy rytmické percepce, a rytmické 

přizpůsobivosti nebyly splněny předpoklady pro použití analýzy rozptylu. 



 

 

Dvoufaktorová ANOVA zjišťovala vztah jednotlivých zájmů probandek 

na výsledky testů hudebně-pohybových schopností. Zájem tanec 

neovlivnil žádnou z proměnných. Zájem hudební nástroj měl středně silný 

vliv (Pr <F 0,08) na výsledky testů v dynamické rovnováze.  Zájem 

gymnastika zaznamenal malý efekt (Pr <F 0,17) na výsledky v testu 

dynamické rovnováhy a střední efekt (Pr <F 0,04) v testování hudebnosti. 

Zájem jiný sport skóroval s malou interakcí (Pr <F 0,12) v testu rytmické 

přizpůsobivosti. Statistická a věcná významnost, celkově u experimentální 

skupiny (E1+E2), byla nalezena v testech rytmické percepce, rytmické 

přizpůsobivosti, společné pohybové tvořivosti a dynamické rovnováhy. 

Věcná významnost programu byla nalezena se středním efektem v testu 

společné pohybové tvořivosti (d=0,62), s malým efektem v testech 

rytmické percepce (d=0,45), rytmické přizpůsobivosti (d=0,31) a 

dynamické rovnováhy (d=0,30). V testu senzoricko-auditivní schopnosti 

rozlišování výšky tónu dle Bentleye, nebyly zaznamenány rozdíly 

statistické, ani věcně významné.  

Klíčová slova: školní tělesná výchova, hudebně-pohybová výchova, intervenční program, 

rytmické schopnosti, rytmická gymnastika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

 

Title:  Influencing the level of musical-movements abilities with a new 

programme of musical-movement education in girls on the secondary 

school. 

Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme of 

musical- movement education affects the level of selected musical and 

locomotory abilities of the pupil’s groups, aged 12-16 years. The partial 

goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-

movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age 

and to create methodological materials for his teaching. 

Methods: To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery 

of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic 

perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity 

test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley´s 

test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk´s test, 

Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. 

Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way 

analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical 

relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. 

Graphical representation through the boxplot and Q-Q chart. 

Results: The measured results of the input tests showed different values, different 

input levels of each group (E1, E2 and K). The group's differences were 

evident in the tests of rhythmic abilities, the smallest differences between 

the input values in the Bentley test. One-way ANOVA was able to have a 

weak effect on the dynamic equilibrium (Pr < F 0.16) and sensory-audit 

capability in Bentey´s test (Pr < F 0.35) of the experimental group (E1 + 

E2), although Wilcoxon test of statistical significance in the Benteye test 

did not prove.  For rhythmic perception tests, and rhythmic adaptability, 

the prerequisites for using the variance analysis were not met. 

The two-way ANOVA has investigated the relationship between 

individual interests to the results of probands in the test of musical-



 

 

movement skills. Interest in dancing did not affect any of the variables. 

The interest of the musical instrument had a moderate influence (Pr < F 

0.08) on the test results in dynamic equilibrium.  The interest of 

gymnastics noticed a small effect (Pr < F 0.17) on the results in the test of 

dynamic equilibrium and mean effect (Pr < F 0.04) in the test of 

musicality. Interest in another sport scored with little interaction (Pr < F 

0.12) in the test of rhythmic adaptability. Statistical significance and effect 

size, overall in the experimental group (E1 + E2), was found in tests of 

rhythmic perception, rhythmic adaptability, collective movement 

creativity and dynamic equilibrium. The effect size of the program was 

found with a medium effect in the test of joint movement (d = 0.62) of 

creativity, with a small effect in rhythmic perception tests (d = 0.45), 

rhythmic adaptability (d = 0.31) and dynamic equilibrium (d = 0.30). In 

the test of sensory-auditive by Bentley’s didn´t found the statistical 

significance and effect size. 

Keywords:  physical education, musical-movement education, intervention program, 

rhythmic abilities, equilibrium, pubescence, rhythmic gymnastic
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1 ÚVOD 

 

Ve školní tělesné výchově jsou tanec, rytmická gymnastika a hudebně-pohybová 

výchova specifickými činnostmi, které pozitivně ovlivňují kultivované vystupování, 

estetický pohyb, tvůrčí jednání, emocionální prožitek a podněcují kreativitu. Proto se tyto 

aktivity připojují k dalším pohybovým možnostem, které pomáhají naplňovat vzdělávací 

cíle ve školním prostředí (Nanu, 2010). Rámcový vzdělávací program (RVP) přímo 

uvádí, že tanečně-pohybová výchova, jako doplňující vzdělávací obor, vytváří další 

prostor pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka, zejména kompetencí 

sociálních a personálních, komunikativních a občanských. Zároveň přispívá k dosahování 

cílů základního vzdělávání (VÚP, 2013).  

V České republice je cvičení s hudbou a rytmická gymnastika učebním obsahem 

rámcově vzdělávacích programů. Implementace, plánování a realizace pohybového 

obsahu rytmické gymnastiky a tance je považováno za problematické (Chrudimský & 

Novotná, 2009).  Pokorná a Jansa (2012) ve výsledcích svého výzkumu uvádějí, že velké 

množství škol, až jedna třetina, nevyužívá ve svých vzdělávacích programech cvičení 

s hudbou a jedna polovina taneční průpravu. Hudebně-pohybová a taneční výchova je 

málo používána proto, že pedagogové nejsou dostatečně na tuto náročnou výuku 

připraveni a současně nemají vhodné moderní metodické materiály pro výuku 

(Brtníková, 2009). Předpokládáme, že výsledky těchto starších výzkumů jsou platné i 

v současnosti, protože do té doby nedošlo k žádné zásadní změně jak v RVP, tak 

v procesu přípravy učitelů.  

Často je možno se setkat s praxí, že učitelé při výuce programů cvičení s hudbou 

používají zastaralé taneční formy a styly, které nejsou pro žáky zajímavé.   Z dlouhodobé 

studie (Sigmund, Frömel, Chmelík, Lokvencová & Groffik, 2009), hodnotící oblíbenost 

obsahu školní tělesné výchovy u dívek mezi 13 a 17 lety vyplývá, že hudebně-pohybové 

činnosti působí pozitivně na motivaci dívek ke sportovním aktivitám. Hodiny školní 

tělesné výchovy (ŠTV) s obsahem aktivit spojených s hudbou mohou výrazně přispět 

k formování pozitivního postoje k pohybové aktivitě na základní škole. 

Tvorba, implementace a výuka hudebně-pohybové výchovy na úrovni základního 

vzdělávání má svá opodstatnění. Tanec a hudebně-pohybová výchova jsou formy 

pohybové aktivity poskytující tělesné a psychické benefity, jako je pohyblivost, aerobní 

vytrvalost, zvýšené sebevědomí a pohybová motivace (Battisti & Haibach, 2011). Pokud 
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je tanec zařazen do vzdělávacího procesu v rámci školní tělesné výchovy, je možné 

rozvinout u žákyň kritické myšlení, kooperaci a týmovou spolupráci. Je podporováno 

jejich sebevyjádření, kulturní povědomí a emocionální komunikace (Millar, 2011). Na 

plnění těchto úkolů musí být učitelé nejen připraveni, ale musí mít pro náročnou výuku 

hudebně-pohybové výchovy i odpovídající podmínky.  

Návrh inovace způsobu výuky hudebně-pohybové výchovy na základní škole je 

dílčím předmětem disertační práce. K témuž účelu je vytvořen intervenční program 

hudebně-pohybové výchovy, který je pro potřeby disertační práce zpracován v tištěné i 

multimediální podobě. Předpokládáme, že výzkum vybraných aspektů v oblasti výuky 

hudebně-pohybové výchovy a multimediálně zpracovaný, metodicky uspořádaný 

intervenční program, přispějí k implementaci hudebně-pohybových aktivit do hodin 

školní tělesné výchovy a současně ovlivní úroveň vybraných hudebně-pohybových 

schopností skupin dívek na 2. stupni ZŠ. 

Teoretická východiska práce 

Teoretická východiska, která jsou stěžejní pro naši disertační 

práci, nám slouží nejen k získání odborných poznatků z příbuzných oborů jako 

východisek pro přípravu výzkumu, ale současně i pro tvorbu návrhu nového programu 

hudebně-pohybové výchovy a možnosti jeho ověření v praxi. Vzhledem k povaze 

výzkumu, koncipovaného jako pedagogický experiment, je téma školní tělesné výchovy, 

hudebně-pohybové výchovy a taneční výchovy, aktuálně řešeným problémem. 

Z hlediska zaměření disertační práce na věkovou kategorii dívek 2. stupně ZŠ, tedy 

období pubescence, považujeme za důležité uvést, do jakých oblastí pronikají projevy 

puberty. Sám učitel ŠTV může využít prostředky tělesné výchovy a působit na tělesné 

pojetí žákyň, pro které je období pubescence velice důležité, vzhledem k celkovému 

utváření jejich osobnosti. Způsob, jakým si žákyně osvojují nové pohybové dovednosti 

intervenčního programu, vychází z poznatků uvedených v kapitole motorické a 

senzomotorické učení.  Vybrané přístupy jsou směřovány k pohybovému učení v období 

pubescence a k aplikaci motorického učení v hudebně-pohybové výchově. Hlavním 

zaměřením disertační práce je problematika ovlivnění úrovně hudebně-

pohybových schopností a dovedností u dané skupiny žákyň, vycházející z požadavků a 

obsahu Rámcových vzdělávacích programů a možnosti jejich hodnocení prostřednictvím 

dostupné baterie testů. 
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2 ŠKOLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A HUDEBNĚ-    

POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

 

Školní tělesná výchova je předmět, který má přímý dopad na zdraví mládeže.  Je 

základní složkou při podpoře a zvyšování pohybové aktivnosti dospívající populace. 

Nové výzkumné poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit apelují na 

potřebu změnit tradiční pojetí tělesné výchovy u dětí a mládeže. Je stále těžší přesvědčit 

žáky o potřebě pohybové aktivity ve škole i mimo ni. Klíčem úspěchu je ovlivnění vnitřní 

motivace. To může nastat vytvořením pozitivního prostředí a moderního, aktuálního a 

atraktivního pojetí školní tělesné výchovy (Hendl & Dobrý, 2011). 

Doporučení UK-HEA (United Kingdom Health Education Authority) z roku 1997 

přišla s návrhem dosažitelných cílů zdravotních benefitů. Předpokládá, že navržená jedna 

hodina pohybových aktivit denně je reálně dosažitelná pro většinu dětí a mládeže. Pro 

dospívající jedince je vhodné do pohybových činností zařazovat organizovaný trénink. 

Také vybízí ke cvičení s hudbou, konkrétně vycházet z pohybového obsahu gymnastiky, 

či tanců (Hendl & Dobrý, 2011). 

 

Školní tělesná výchova a tanečně-pohybová výchova jako vzdělávací předmět 

 

Tělesná výchova (TV) je nedílnou součástí školního vzdělávacího systému již 150 let, 

zatímco tanečně pohybové výchova (TPV) byla do systému vzdělávání zařazena teprve 

nedávno. Do Rámcově vzdělávacího programu základního vzdělání (RVP ZV) byl vložen 

doplňující obor “Taneční a pohybová výchova“ s účinností 1. 9. 2010 (Vize tance, 2010). 

Tělesná výchova, spolu s oborem „Výchova pro zdraví“, doplňuje vzdělávací oblast 

„Člověk a zdraví“. Tanečně pohybová výchova spadá v RVP do vzdělávací oblasti 

„Umění a kultura“. Hudebně-pohybová výchova je na druhém stupni ZŠ učivem, tedy 

vzdělávací obsahem  vzdělávacího oboru tělesná výchova. 

Tělesná výchova je součástí vzdělávacích systému tradičně od roku 1869, avšak pro 

dívky až od roku 1945, kdy byla zavedena tělesná výchova pro všechny typy škol jako 

povinný předmět (Vilímová, 2009). Dříve učební osnovy, dnes vzdělávací programy, 

poskytují dvě, popřípadě tři hodiny tohoto předmětu týdně ve všech ročnících 

jednotlivých typů škol. Ve svém hlavním poslání se TV zaměřuje na rozvoj tělesné 

zdatnosti v pojetí „zdravotně orientované zdatnosti“ a na rozvoj pohybových dovedností 
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(Tupý, 2008). Autoři Ernst, Pangrazi a Corbin (1998) poukazují na skutečnost, že tradiční 

pohybové programy základních škol se většinově podílí na rozvoj fyzické zdatnosti. 

Zastíněn je základní cíl, a to motivace cvičenců k další pohybové aktivitě. Probuzení 

vnitřní motivace žáků k pohybu a sportu je stěžejní proto, aby pohybovou aktivitu ze 

školního prostředí přenesli i do svých volnočasových aktivit. Novější přístupy ke 

školnímu vzdělávání preferují pojetí „pohybové gramotnosti“, ve které jsou osvojované 

dovednosti prostředkem k získání vztahu k pohybu a pohybové aktivitě vůbec. 

RVP ZV ve vzdělávacím obsahu ŠTV předkládá očekávané výstupy pro I. a II. 

období (stupeň), stejně tak i učivo, které se pro jednotlivé stupně mírně liší. Učivo je 

rozděleno do tří částí: činnosti ovlivňující zdraví (např. význam pohybu pro zdraví, 

zdravotně zaměřené činnosti, hygiena při TV a bezpečnost při pohybových činnostech), 

činnosti podporující pohybové učení (např. pohybové hry, atletika, gymnastika, plavání) 

činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (komunikace v TV, organizace při 

TV, zásady jednání a chování apod.). Dále RVP předkládá očekávané výstupy a učivo 

pro zdravotní tělesnou výchovu, která je určena žákům s tělesným oslabením (MŠMT, 

2013). 

Dle MŠMT (2013) je tanečně pohybová výchova (TPV) doplňující vzdělávací 

obor. Jako předmět na ZŠ se věnuje čtyřem základním doménám, které ji v nejrůznějších 

formách zastupují: „Objevování svého místa“, kdy u žáků dochází k uvědomění si 

vlastního těla, jeho pohybu v prostoru a sounáležitosti s okolím; „Rozvíjení inteligence 

těla“, při níž žáci sledují vlastní pohybové možnosti a záměrně, avšak přirozenou cestou, 

je rozvíjí; „Původnost/originalita“, která dává každému jedinci příležitost vlastního 

vyjádření, tvořivosti; a „Vytváření společenství“, kde je u žáků podporován pocit 

sounáležitosti a vzájemné sociální interakce (Bukvičková, 2014).  

Učivo je rozděleno do 7 okruhů: pohybová průprava, prostorové cítění, vzájemné vztahy, 

pohyb s předmětem, pohybové a taneční hry, hudba a tanec, improvizace – činnosti v 

rámci tohoto okruhu se na 2. stupni ZŠ více zaměřují na vlastní tvorbu žáků s využitím 

individuálních možností a schopností žáků. 

RVP ZV vymezuje pro doplňující vzdělávací obor TPV očekávané výstupy, které 

označují schopnosti a dovednosti, které by si žáci měli prostřednictvím TPV osvojit. O 

zařazení TPV do školního vzdělávacího plánu (ŠVP) školy rozhoduje její ředitel. ŠVP by 

měl vycházet z podmínek školy nutných pro jeho realizaci. Předpokladem je prostor pro 
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výuku a připravený učitel, nebo taneční pedagog, absolvent taneční konzervatoře. 

Zejména druhá podmínka se stává zároveň překážkou, jelikož je takových pedagogů 

dosud málo. Bohužel se tento stav promítá do celkového počtu škol, které TVP do ŠVP 

zařazují. 

Rytmická gymnastika, hudebně-pohybová výchova a tanec patří mezi pohybové 

činnosti hodin školní tělesné výchovy, která se specifickým způsobem podílí na rozvoji 

očekávaných výstupů, posléze i klíčových kompetencí žáků. Hudebně-pohybové, taneční 

a gymnastické aktivity přispívají k osvojování klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení – žák: získává nové vědomosti a zkušenosti, jež jsou 

zaměřené na spojování pohybu do větších celků spojených s hudbou; posiluje pohybovou 

paměť; učí se novým pohybovým dovednostem, které jsou charakteristické pro různé 

taneční styly, či práci s náčiním a na nářadí; rozvíjí motorické učení a jeho dílčí fáze; 

prohlubuje paměťové stopy, zejména při učení a nácviku pohybových celků. 

 Kompetence k řešení problémů – žák: řeší základní prostorové problémy při 

prostorově náročnějších cvičení se skupinou; učí se pomocí tvůrčích úkolů (například při 

vymýšlení menší pohybové skladby), pracovat s hudbou a řešit problematiku hudebně-

pohybové vazby; při esteticko-koordinačních cvičeních s náčiním nebo na nářadí se žák 

často dostává do problematických situací, buď sám se sebou, nebo se spolužáky, které se 

postupně učí řešit (například zamotají-li se dvě švihadla do sebe během cvičení); učí se 

systematicky aplikovat osvojené dovednosti z předmětů gymnastiky a tance do společné 

pohybové tvorby.   

Kompetence komunikativní – žák: učí se neverbální komunikaci prostřednictvím 

svého těla; rozvíjí si verbální komunikace při práci ve skupině nebo při komunikaci s 

učitelem; osvojuje a používá tělovýchovné názvosloví.  

Kompetence sociální a personální –  žák: podněcuje tvořivost vedoucí k vlastní 

tvorbě pohybů a pohybové improvizaci; pomocí různých tanečních druhů a technik 

získává povědomí o odlišných kulturách;  při skupinových tancích a úkolech se učí 

rozdělit role a zároveň přijmout tu svoji; při potížích či pohybových nezdarech hledá 

pomoc a je-li potřeba, nabízí svoji pomoc; učí se vyjadřovat své pocity a emoce pomocí 

pohybového projevu; kultivuje svůj estetické projev; zlepšuje svůj individuální pohybový 

projev.  
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 Kompetence občanské – žák: získává povědomí o historických souvislostech na 

území ČR v oblasti gymnastiky a tance; učí se národním a mezinárodním tancům; cvičí 

na hudební doprovod mezinárodních i českých písní a skladeb; neposmívá se 

pohybovému projevu svých spolužáků. Kompetence pracovní – žák: se učí kreativním 

způsobem vyjádřit pohybem hudební vazbu; zvládat a používat správně rytmizované 

gymnastické a taneční dovednosti ve skupinách či jako jednotlivec dokáže vymyslet 

krátkou pohybovou skladbu (Novotná a kol, 2012). 

Uvedeny jsou dílčí kompetence, jejichž rozvoj je při HPV zřejmý. Má-li být 

rozvoj klíčových kompetencí hlavním cílem základního vzdělávání (jak je uvedeno 

v RVP pro ZV), potom se stává HPV ve ŠTV motivačním a kultivujícím prostředkem 

vedoucím k naplnění celého komplexu kompetencí. 

 

Tanec školám 

Průkopnicí v zavedení TPV do RVP ZV je Eva Blažíčková (zakladatelka 

konzervatoře Duncan centre v Praze). Společně s týmem pedagogů a tanečníků založili 

projekt „Tanec školám“, jehož cílem je vytvořit koncepci nového předmětu zaměřeného 

na přirozený tanečně pohybový rozvoj žáků a tím podpořit tanec na ZŠ (Vize tance, 

2010).   

Tanec školám je umělecko-vzdělávací projekt, realizovaný formou externí 

spolupráce tanečních a hudebních pedagogů se základními školami. Prostřednictvím 

projektu je do základních škol přinášen kreativní pohyb vedený tanečními umělci za 

doprovodu živé hudby. Škola tak může obohatit vyučování tělesné výchovy v rámci 

doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova.  

Příkladem je program „Tanec do škol“. Praktická výuka probíhá v tělocvičně 

jednotlivých škol, kde mají žáci dostatečný prostor k pohybu, a to zpravidla 1x týdně, 45 

minut po dobu 3 měsíců. Účastní se děti – žáci dané školy, hudební umělec s hudebním 

nástrojem (housle, bubny, kytara, flétna), taneční umělec (absolvent taneční 

konzervatoře) a asistent. Program má pohybově-umělecké zaměření, pracuje se s živou 

hudbou, která může pružně reagovat na rozmanité pohybově-taneční aktivity i na náladu 

dětí. S programem Tanec do škol mám osobní zkušenost. Působila jsem jako taneční 

asistent na Základní škole Londýnská na pražských Vinohradech. 
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Bohužel škol, které spolupracují s tímto projektem je zatím málo. V projektu se 

pracuje převážně s dětmi na prvním stupni, skupiny jsou heterogenní z hlediska pohlaví 

žáků. Na základě zkušeností se výuka na druhém stupni jeví jako více problematická, pro 

starší žáky ne až tak atraktivní. Taneční hodiny se může účastnit i učitel dané třídy v roli 

pozorovatele a tím si své dovednosti rozšířit o nové hudebně-pohybové hry, snadno 

přenositelné do hodin hudební nebo tělesné výchovy. 
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2.1 Význam hudebně-pohybové výchovy ve vzdělávání 

 

Pohyb, tanec a hudba, jsou jedny z významných společenských atributů. Můžeme je 

nalézt v osnovách školní tělesné výchovy již od začátku 20. století. Ačkoliv edukační 

obsah školní tělesné výchovy zůstává v podstatě stejný, metody a formy výuky více 

podléhají aktuálním společenským požadavkům. Je žádoucí přizpůsobit průběh výuky 

potřebám žáků, stejně jako současné době, ve které výuka probíhá. Stávající hudebně-

pohybová výchova, rozvíjející hudebně-pohybové schopnosti, nejčastěji využívá tradiční 

formy výuky, a proto její oblíbenost u žáků a studentů není vysoká.  

Obecně je známo, že ve školní výuce převažují podněty kognitivní, receptivní a 

logické myšlení, což v důsledku opomíjí kreativní inteligenci a tvůrčí jednání 

(Bukvičková, 2014). Podobně situaci popisuje Pastorová (2010). V současné době je ve 

vzdělávání upřednostňován intelektuální vývoj žáka. Somatický rozvoj je 

v institucionální výchově podceňován. To vede k psychosomatické nerovnováze, ve 

smyslu akcentování intelektu a podceňování somatické vybavenosti. 

Pastorová (2010) uvádí, že při adekvátním tělesném zatížení, které poskytuje taneční 

a hudebně-pohybová výchova, se pohybový systém udržuje v přirozené funkci i struktuře 

a jeho výkon postupně roste.  Jedinec je schopen produkovat a spojovat intelektuální a 

citové podněty s fyzickými, cítí pohyb jako prostředek sebeuvědomění. Základem taneční 

a pohybové výchovy je optimální souhra pohybů posturálně-lokomočních s pohyby 

jemné motoriky. Pohyby jemné motoriky jsou pohyby ideokinetické, tedy záměrně 

cílené. Pohyby mají přímou vazbu na intelekt a paměť. Tato vazba umožňuje velkou 

variační šíři jednotlivých úkonů i jejich kombinací a je základem rozvoje inteligence 

(Pastorová, 2010). Zapojení celého těla do procesu hudebního prožívání rozvíjí žákovu 

fantazii, představivost a současně umožňuje seberealizaci po pohybové i hudební stránce. 

Při cvičení ve skupině hudba sjednocuje osobní rytmus jednotlivce s rytmem skupiny, 

navozuje pocit sounáležitosti mezi cvičícími a nenásilně vede k interakci a kooperaci 

žáků (Miklánková, 2007). Vliv TPV na jedince je významný také proto, že působí na 

správné držení těla, svalovou flexibilitu, aerobní zdatnost, či esteticko-koordinační 

stránku pohybu a pohybovou motivaci. Hernandez (2012) dále uvádí, že tanec rozvíjí 

kinestetickou inteligenci, kognitivní, emocionální, estetickou a sociokulturní složku 

dítěte. Studie z USA dokazuje, že tanec zvyšuje kardiorespirační vytrvalost, svalovou 

sílu, pružnost a denzitu kostí, zároveň snižuje procento tělesného tuku. Ze studie 

vyplynulo, že je tanec důležitá forma pohybové zátěže především u dívek a přispívá 
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k celkové pohybové aktivitě mladé generace (Atwood, 2012). Pokud začleníme tanec do 

vzdělávacího procesu tělesné výchovy, umožníme tím studentům rozvinout jejich kritické 

myšlení, kooperaci a týmovou spolupráci. Podpoříme jejich sebevyjádření, kulturní 

povědomí a emocionální komunikaci (Millar, 2011). Tanec je uznávanou částí školní TV 

díky účelnému propojení kulturní, intelektové, emocionální, kognitivní a pohybové 

složky (Bond, 2010). 

Další důležitou složkou osobnosti utvářející se prostřednictvím hudebně-pohybové 

výchovy je tvořivost. Podněcování tvořivosti a umělecké tvůrčí činnosti je cílem tanečně 

pohybové výchovy (TPV) na základní škole. Mezi hlavní prostředky TPV patří tanec, 

hudebně-pohybová výchova, taneční a pohybová improvizace. 

U mladé generace je zvláště oblíbená popová hudbu s výraznými rytmy, která svádí 

k pohybu. Pokud učitel spojí moderní hudbu s moderními tanečními prvky, zároveň také 

poskytne prostor pro improvizaci a tvořivost žáků, stane se taneční výchova žádaným a 

oblíbeným předmětem ve školách (Nanu, 2010). Výhodou moderních tanečních technik, 

jakými jsou například hip-hop, disco dance, ladies dance, RnB a dalších je, že nekladou 

tak velký požadavek na vrozené dispozice člověka, jako například klasický tanec. Při 

jejich výuce se používají různé improvizační techniky, které mají vliv na rozvoj 

tvořivosti.  
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2.2 Možnosti inovace hudebně-pohybové výchovy 

 

Hudebně-pohybová výchova se skládá ze dvou hlavních komponent, z hudebního 

doprovodu a pohybové složky. Prostředky modernizace tanečně pohybové výchovy by 

měly vycházet a podporovat pohybovou i hudební část.  

Součástí inovace HPV kromě hudební a pohybové složky jsou: 

- taneční prostory 

- technické vybavení 

- vzdělávání pedagogických pracovníků  

- metodické opory: publikace a multimediální materiály. 

 

Modernizace hudební složky 

 

Hudba hraje ve školní tělesné výchově specifickou roli. Ve spojení s 

gymnastickým cvičením musí hudba respektovat praktickou stránku pohybu a svou 

formou i obsahem vyhovovat danému užití. Tuto vlastnost vystihuje termín hudba užitá, 

tedy hudba uplatněná tak, aby se na ní dalo dobře cvičit, tančit či pochodovat (Mihule, 

1990). Užitá hudba v historickém kontextu plnila jiné funkce než dnes. Dříve do žánru 

užité hudby patřily např. písně pracovní, doprovázené pohyby znázorňující pohybové 

projevy řemesel.  

Rytmická, dynamická, pulzující hudba s pravidelným členěním vyvolává 

spontánní potřebu podupávat do rytmu, pokyvovat hlavou, nebo na hudbu pružně 

reagovat pohybem, což je cílem užité hudby i dnes.  Dle Mihuleho (1990) se hudba podílí 

na tom, že cvičení získává vnitřní řád, který harmonizuje pohyby lidského těla a 

ekonomizuje je. Moderní rytmická hudba známá z popových písní, se ve svých základech 

podobá rysům užité hudby, například jednoduchou časovou strukturou, výrazným 

pulsováním prvních dob, cyklickým charakterem skladby. Píseň působí emocionálně, 

povětšinou optimisticky a motivačně.  

Hudební předloha pro současnou HPV by měla vycházet z novodobých hudebních 

stylů, které jsou atraktivní pro cílenou skupinu dívek na II. stupni ZŠ. Výběr kvalitního 

hudebního doprovodu k pohybu je velmi důležitý. Je vhodné zařazovat písně, které jsou 

populární a hrají se v médiích. Takové jsou pro mládež poutavé a probouzejí v nich 

přirozenou potřebu rytmického pohybu. I tak je nutno posoudit jejich estetické působení. 
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Zároveň musí hudba splňovat kritéria rytmu, potřebná pro realizaci hudebně-pohybové 

výchovy. Pohyb má respektovat základní tok hudby a vycházet z hlavních výrazových 

složek, kterými jsou: takt, rytmus, tempo, forma, harmonie, dynamika, melodie a celkový 

charakter.  Není nutné používat pouze moderní žánry (rock, pop či R&B), spíše by měla 

být snaha využít širší spektrum hudebních možností a vždy brát na zřetel potřebu estetické 

kultivace pohybového projevu i hudebního doprovodu. Instrumentální podoba dnešních 

písní, nebo moderní aranžmá tradičních klasických žánrů, dává možnost realizovat 

hudebně-pohybovou výchovu pestrou formou, volit hudbu, která bude blízká jak 

pedagogům, tak i žákům. Současné technické vybavení nabízí snadný přístup k velkému 

výběru skladeb i možnostem, jak hudbu jednoduše v hodinách reprodukovat. 

 

Modernizace pohybové složky 

 

Při modernizaci pohybové výchovy v hudebně-pohybovém spojení, by měl být 

patrný odklon od tradičního obsahu a pojetí výuky, který je v dnešní době často využíván. 

Čerpat by se mělo z nových tanečních stylů, jako je například: hip hop, street dance, 

latinskoamerické tance, muzikálový tanec, R&B, a jiné. Popularizace řady hudebních i 

tanečních stylů a trendů dnes vznikají především v Americe, často jsou zařazovány ve 

formě hudebně-pohybových kondičních programů do fitness center (zumba, pilates, body 

and mind, dance yoga, a další). Ačkoli se tyto programy neřadí k právoplatným tanečním 

technikám, inspirace pro hodiny HPV může být užitečná. Pokud učitel nemá osobní 

zkušenost s jednotlivými moderními hudebně-pohybovými technikami, bude pro něj 

obtížné je ve svých hodinách použít a interpretovat.  

Pro pohybovou složku hudebně-pohybového programu by měl být výchozím obsahem 

inventář rytmické gymnastiky s různými obměnami. Ve spojení s rytmickou hudbou 

optimálního charakteru a tempa se i z obyčejné chůze může stát taneční krok a zároveň 

efektní nástroj pro kultivaci esteticko-pohybového systému.  

Rychtecký, Hardman, Klein, Patriksson a Da Costa (2008) ve své evropské studii 

ve školním prostředí uvádí, že v současné době patří gymnastika k těm sportovním 

aktivitám, které se nejvíc proměňují. Zřetelný je odklon od klasické sportovní gymnastiky 

směrem ke gymnastice základní, rytmické a moderní. Cvičení na nářadí jsou nahrazována 
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alternativními formami, jakými jsou kalanetika, aerobik, trampolíny a taneční 

gymnastika. 

 

Prostorové a technické vybavení tělocvičen 

 

Výuka tanečně pohybové výchovy by měla ideálně probíhat v menším 

gymnastickém sále vybaveném baletizolem (speciální podlahová krytina určená pro 

taneční aktivity), kobercem, či měkkým pružným povrchem. Technické vybavení učebny 

by mělo zahrnovat: CD přehrávač, bluetooth reproduktor nebo hifi věž. 

Běžně se však výuka HPV organizuje v klasické školní tělocvičně, ve které je vhodné 

prostor upravit, například zmenšením prostoru pro cvičení, nebo zabudováním zrcadel. 

Intimnější atmosféra prostředí může ovlivnit individuální prožívání pohybu a napomoci 

skupinové dynamice při pohybovém projevu. 
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2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti HPV 

 

Vzdělávání a přípravu učitelů v oblasti hudebně-pohybových vztahů, rytmické 

gymnastiky a tanců, mají v kompetenci fakulty oborových tělovýchovných a 

pedagogických vysokých škol.  Na základě rešerše vzdělávání v oblasti rytmické 

gymnastiky na jednotlivých vysokých školách připravujících učitelé TV, je patrná široká 

nabídka předmětů zabývajících se cvičením s hudbou. 

Všechny oborové sportovní a pedagogické fakulty v České republice nabízejí 

předmět rytmická gymnastika v bakalářském programu, některé fakulty rozšířily nabídku 

i do obsahu navazujícího magisterského studia.  

Programy cvičení s hudbou jsou v rámci jednotlivých fakult nabízeny v předmětech: 

Rytmická gymnastika: 

- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy  

- Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

- Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně  

- Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci 

Králové  

- Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

- Katedra tělesné a sportovní výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity 

v Plzni   

Tanec  

- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (v rámci předmětu Teorie a 

základy didaktiky gymnastiky) 

- Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci 

Králové 

- Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci 

- Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

- Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

Pohybová skladba  

- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (v rámci předmětu Rytmická 

gymnastika) 

- Katedra tělesné a sportovní výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity 

v Plzni  
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- Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Taneční programy  

- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy  

 

Pohybová výchova a tanec zdravotně postižených  

- Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

- Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

(Šebková, 2017).  

 

Další možnost, jak se vzdělávat v oblasti tanečně či hudebně-pohybové výchovy a 

zároveň podpořit implementaci hudebně-pohybových vztahů, je využít nabídky MŠMT 

na následující školení: 

• osmihodinový pracovní seminář Taneční a pohybová výchova na základní škole 

• osmdesáti hodinový semestrální cyklus Vzdělávání učitelů tanečního oboru 

v základních a uměleckých školách (Bukvičková, 2014) 

• studijní program Učitel taneční a pohybové výchovy v základní škole v rozsahu 

sto dvacet pět hodin.“ (NIDV 2011). 

 

Metodické opory: publikace a multimediální materiály 

Pedagog má možnost rozšířit své pohybové zkušenosti s hudbou i prostřednictvím 

elektronických publikací, které jsou často i v audiovizuální formě. Nabízí se metodické 

materiály (vydané například nakladatelstvím SPN či Grada) zaměřené na aerobic, rope 

skipping, powerjogu, cvičení na míči, kreativní pohyb a hry a mnohé další. Další možností 

je krátkodobé školení v podobě vzdělávacích kurzů pořádaných AŠSK, ČOS, MŠMT, 

FISAF, NIDV či Tanec Praha. Jednotlivé fakulty vysokých škol pořádají rozmanité kurzy 

nebo workshopy formou celoživotního vzdělávání, nebo dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Rozvoji tanečních aktivit v hodinách ŠTV pro dívky na středních školách je 

věnována disertační práce Michaely Brtníkové (2008). Práce předkládá ucelené 

informace o problematice výuky HPV na středních školách, v podobě textu a 

audiovizuálních materiálů ve formě DVD. Autorka zpracovala návrh modernizované 

hudebně-pohybové výchovy pro střední školy. 
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V návaznosti na uvedenou výzkumnou práci vzniká i tato disertační práce, jejímž 

dílčím cílem je vytvořit a ověřit návrh modernizovaného hudebně-pohybového program 

pro II. stupeň ZŠ. Dále také přinést poznatky z oblasti tance v ŠTV a přispět zpracováním 

metodické opory pro výuku HPV učitelům základních škol. 
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3 PUBESCENCE A JEJÍ ÚSKALÍ V ŠTV  

 

Na druhém stupni základních škol procházejí žáci přelomovým obdobím ve svém 

životě, a to pubertou. Ačkoliv je těžké přesně stanovit hranici puberty, vždy je třeba 

zohlednit všechny oblasti, do kterých projevy puberty pronikají. Ve své práci vycházíme 

z periodizace věku podle Příhody (1977), který spojil prvky biologické, psychologické a 

sociální. Příhoda pubescenci vymezuje hranicí 11 až 15 roky, stejnou kategorizaci uvádí 

i Vágnerová (2005).   Pubescence často přináší změny tělesné i psychické, projevující se 

v chování a prožívání dospívajících.   

To, že se mění mladá dívka v dospívající ženu, je často viditelné zvláště v tělesné 

konstituci. Může za to rozvoj sekundárních pohlavních znaků, kdy dochází u dívek 

k rozšíření pánve, zvětšení prsou, růstu ochlupení, k problémům s pletí, či ke změnám v 

uložení tělesného tuku. Takové proměny jsou někdy značně stresující, což může mít 

negativní vliv na sebeúctu a sebehodnocení dívek v období puberty. V této fázi vývoje se 

velkou mírou na prožívání jedince podílí sociální skupina. U dětí pubescentního věku je 

školní prostředí nedílnou součástí jejich života, tedy i místem sociálních vztahů, interakcí 

a konfrontací. Škola je důležitým místem ovlivňujícím sebepojetí, sebehodnocení i 

sebeúctu u dospívajících jedinců. 

Ačkoliv dnešní doba vybízí svým stylem k sedavému způsobu trávení volného 

času, je žádoucí podpořit zvýšený zájem o pohyb spojený s pubertou. Abychom tento 

zájem udrželi i nadále, je potřeba podle Svatoně a Tupého (1997) vytvořit dětem příjemné 

estetické a bezpečné prostředí a příznivou pracovní atmosféru. Hybnou silou pro účast v 

pohybových činnostech může být potřeba sociálního kontaktu s vrstevníky a osobního 

prožitku z pohybové činnosti. U dětí, v období jejich fyzického růstu, je přiměřená 

pohybová aktivita velmi důležitá, po stránce fyzické, psychické i sociální. Vědci se 

shodují, že klíčovým obdobím pro vytvoření kladného vztahu k pohybové aktivitě je 

mládí (Cavill, Biddle, & Sallis 2001). Jiné studie ale zjistily, že fyzická aktivita výrazně 

klesá právě během období dospívání (Pelclová, Skalik & Stratton, 2008). 

Velký vliv na zvyšování pohybové aktivity mládeže má bezesporu školní tělesná 

výchova (Hendl & Dobrý, 2011). Zde je možné ovlivňovat pozitivní postoj dětí k 

pravidelné pohybové aktivitě a realizovat ji v pestré škále jejích druhů, intenzit a 

didaktických forem (Frömel, Chmelík, Lokvencová & Groffik, 2009). Výzkum Frömel, 

Novosad a Svozil (1999), poukazuje, že dívky na základních školách mají v největší 
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oblibě plavání, tanec, bruslení, sjezdové lyžování a sportovní hry (zejména volejbal). V 

pozdějším věku se do popředí dostává také aerobic a turistika. U hochů převládá také 

zájem o plavání, následují sportovní hry, a to zejména fotbal, bruslení, sjezdové lyžování 

a turistika. S věkem u nich klesá zájem především o bruslení a úpoly, naopak se zvyšuje 

zaujetí pro kondiční kulturistiku. 

  Ke správné motivaci mládeže v oblasti pohybových aktivit je důležité mít 

povědomí o jejich pohybových zájmech. Dvě hodiny tělesné výchovy týdně jsou 

nedostatečným impulsem k vyrovnání největších úskalí spojených s pohybovou 

nedostatečností pubescentů: špatné držení těla, svalové dysbalance a obezita či nadváha. 

Probuzení zájmu o pohybovou aktivitu mimo školní prostředí by se mělo stát 

východiskem pro kompenzaci pohybové nedostatečnosti. 
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3.1 Tělesné sebepojetí dospívajících dívek 

 

Druhý stupeň základní školy odpovídá 11–15 let věku dívek, jedná se o období 

označované „starší školní věk“, neboli puberta. Pubescence je fáze bouřlivých 

emocionálních a fyzických změn, které mohou být pro mladého jedince stresující. 

Negativně to může působit na sebevědomí, sebehodnocení a sebepojetí dospívajícího. 

Vývoj pozitivního a realistického sebevědomí je při tom rozhodující při vývoji identity, 

sebekázně, zdraví a pocitu užitečnosti (Haugen, Ommundsen & Seiler, 2013). 

V základním biologickém smyslu lze toto období vymezit široce, jako životní 

úsek ohraničený na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání, na druhé straně 

dovršením plné pohlavní zralosti a dokončením tělesného růstu. Současně s biologickým 

zráním probíhá řada významných změn, nápadných v psychické oblasti. Charakteristické 

jsou ohlášením nových pudových tendencí a hledáním způsobů jejich uspokojování a 

kontroly, dále také celkovou emoční labilitou a zároveň nástupem vyspělého způsobu 

myšlení. Do jisté míry s tím dochází k novému sociálnímu zařazení jedince, které se 

odráží v nově reflektovaném sebepojetí (Langmeier & Krejčířová, 2005).  Kladný či 

záporný vztah k tělesnému sebepojetí se vyvíjí již od 6 let a v průběhu puberty nabývá na 

důležitosti. Dle Thompsona (in Štajnochrová, 2009) je patrné, že již v 6 letech je tělesný 

vzhled mnohem důležitější pro dívky než chlapce a že dívky jsou se sebou v tomto věku 

mnohem méně spokojené než hoši. S věkem roste zájem o tělesný vzhled u obou pohlaví. 

V období puberty si dívky bývají vědomy nejen opačného pohlaví, ale i svého 

tělesného vzhledu. Tělesný obraz je v zásadě subjektivní problém, který ne vždy 

reflektuje pravdivou povahu osobního vzhledu. Clay, Vignoles a Dittmar (2005) uvádí, 

že body image je centrálním bodem pro sebedefinici dospívajících dívek. Žijí totiž 

v domnění, že jejich vzhled je majoritní částí pro sebehodnocení a hodnocení od 

ostatních. Pozitivní body image tudíž přispívá i k psychickému zdraví a celkové pohodě 

(Fourie & Lessing, 2010). 

Tělesné změny v průběhu puberty jsou viditelné zejména v nárůstu tělesného 

tuku. Ten se odráží na tělesném vzhledu a celková podoba postavy může být v rozporu 

s nynějším kultem krásy. Nespokojenost s vlastním tělem má negativní vliv na stravovací 

návyky zejména u dospívajících dívek (Davidson & McCabe, 2006). Výzkumy spolehlivě 

prokázaly, že většina mladých dívek ve věku 13–16 let je nespokojena se svým tělem, 

připadá si tlustá a chtěla by zhubnout. Postava se tak pro ně stává jednou z nejdůležitějších 
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starostí (Štajnochrová, 2009). Negativní body image překáží dospívajícímu jedinci 

v rozvoji interpersonálních dovedností a v navazování kladných vztahů mezi sebou 

(Davidson & McCabe, 2006). 

Ve vyspělém západním světě je štíhlost většinou spojována s pocitem štěstí a 

úspěchu, mladistvostí a společenskou přijatelností. Nadváha je spojována s leností, 

nedostatkem vůle a ztrátou kontroly nad sebou samým. Podobně o tom píše Fialová 

(2012), kdy obézní lidé byli dříve považováni za veselé, přátelské a přívětivé osobnosti 

s celou řadou pozitivních vlastností. Dnes se na tyto lidi spíše díváme jako na jedince bez 

vůle, líné a pohodlné. Proto není divu, že pro ženy je ideálem štíhlá postava, pro muže je 

ideálem štíhlá a přiměřeně svalnatá postava. Nadváha je vnímána jako fyzicky 

neatraktivní a je asociována s dalšími negativními charakteristikami (Grogan, 2000).  

Podobné závěry potvrzuje i Derkintiené (2012). Uvádí, že nespokojenost dívek s 

vlastním tělem pramení z touhy být hubenější, u chlapců naopak – být vyšší a svalnatější. 

Dívky v adolescentním věku bývají více nespokojené se svou tělesnou křivkou než 

chlapci.  

Na jedince je vyvíjen silný tlak směrem k jejich vzhledu. V sociálním prostředí je 

to touha sledovat nynější ideál krásy a vyrovnat se mu. Tělesná křivka a velikost postavy 

je brána jako forma sebereflexe, proto není překvapující, že současná kultura používá tělo 

jako indikátor k posuzování sebe samého i jiných (Derkintiené, 2012). 

Kritickou úlohu v oblasti dospívání hraje zejména sebepojetí, tělesné sebepojetí a 

body image. V této fázi života zaznamenávají jedinci mnoho změn na svém těle. Začíná 

být evidentní sexuální diferenciace, stejně jako dosahování vysokého stupně výkonnosti 

v pohybových činnostech (Scarpa, 2011).  V období dospívání jsou jedinci zvláště 

ovlivnitelní sociálním prostředím a informačními médii. Ta ovšem prezentují tělesné 

schéma v podobě, která je pro mnoho jedinců téměř nedosažitelná. Tlak vyvíjený 

společností současně s labilní psychickou povahou pubertálního jedince, může vyvolat 

pocitové diskrepance v oblasti sebepojetí a tělesného pojetí. 

V této problematice se nabízí využít hudbu, jako pozitivního činitele pro vnímání 

sama sebe. Na hudbu reaguje organismus na několika úrovních. Poslech hudby ovlivňuje 

vegetativní a senzomotorické funkce, současně i emocionální prožívání. Reakce na hudbu 

mohou být jak bezprostřední, reflexní, tak uvědomělé a účelné. Rytmus, melodie, tempo 

a dynamika hudby mohou působit na člověka aktivizačně (stimulačně), relaxačně 
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(sedativně) nebo regulačně (řízeně). Prožívání vyvolané hudbou může způsobit změnu 

krevního tlaku, dechového cyklu a mozkové činnosti, ovlivnit metabolismus, srdeční 

frekvenci, tělesnou teplotu, svalový tonus i funkce smyslových orgánů. Hudba pomáhá 

ke snížení bolestivých a nepříjemných pocitů při cvičení, posiluje paměť. Podle 

odborníků je možná synchronizace fyziologických reakcí organismu s rytmem a tempem 

hudby, což lze pozorovat v záznamech EKG i EEG (Kantor, Lipský & Weber, 2009). 

 

Možnosti ovlivnění tělesného sebepojetí 

 

Zvýšený zájem o tělesný vzhled vede k celkovému rozboru všech činitelů, které 

se na body image, tedy tělesném sebepojetí podílejí. Mezi základní faktory, které 

determinují hmotnost, jako nejvýznamnější komponentu tělesného obrazu, je dědičnost, 

výchova a vliv prostředí, výživa a stravovací návyky, hormony a pohybová aktivita 

(Fialová, 2006). 

S ohledem na sestavování pohybového programu pro dívky je důležité se zabývat vlivy, 

které jsou nejsnáze ovlivnitelné jedincem samotným, a to pohybovou aktivitou a 

stravovacími návyky. 

Pohybová činnost působí za určitých okolností na zvýšení svalové hmoty a 

zároveň snižuje podíl tělesného tuku. Při dostatečně intenzivním pohybu a potřebné době 

trvání, obsah tuku klesá, protože organizmus dovede mobilizovat tuk jako zdroj energie 

pro svalovou práci (Fialová, 2006). Výzkumy (Haugen, Ommundsen & Seiler, 2013) 

potvrzují, že pohybová aktivita ovlivňuje celkové sebepojetí jedince. Děje se to nepřímo, 

přes zvyšování fyzických kompetencí a vnímání svého body image. Pravidelné cvičení a 

trénink snižují nespokojenost se svým vzhledem a zvyšují tělesné vnímání. Fyzická 

aktivita a cvičení jsou považovány za stabilizační a progresivní faktory vedoucí k udržení 

zdravého sebepojetí jedince. 

Tělesná zátěž je multidimenzionální konstrukt, pod kterým si můžeme představit 

rozdílné druhy cvičení obsahující kardiovaskulární zatížení, svalovou sílu, flexibilitu, 

motorickou koordinaci a mnohé další. Dle výzkumu Haugen, Ommundsen a Seiler (2013) 

bylo zjištěno, že silový a aerobní trénink nejvíce ze všech ostatních druhů cvičení 

přispívají ke zvyšování sebevědomí jedince. 
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Naše stravovací návyky přímo souvisí se zdravotním stavem, nepřímo tak 

ovlivňují psychickou i fyzickou kondici každého z nás. Nadměrný příjem energie vede 

k obezitě se všemi riziky a má nepříznivý vliv na vznik cukrovky II. typu, začínající 

v dospělosti. Jedinec, který chce vědomě snížit svoji hmotnost a tím pozitivně působit na 

své body image, by měl dodržovat několik důležitých pravidel: konzumovat jídlo ve 

stanovenou dobu, nedojídat zbytky, pít méně alkoholických nápojů a slazených limonád, 

snižovat spotřebu tuků, cukrů a moučných výrobků, zvyšovat příjem bílkovin, jíst alespoň 

5 chodů denně v přiměřených dávkách (Fialová, 2006). Se stravovacími návyky jsou úzce 

spjaty poruchy příjmu potravy, které mohou nastat touhou po krásném těle. 

Z psychologického hlediska nepociťují nemocní s poruchami příjmu potravy často 

skutečný hlad, většinou trpí emocionálním hladem, hladem po lásce, porozumění či 

pochopení. Paradoxně tento hlad řeší jídlem (bulimie) nebo hlad tiší (anorexie). Usilovně 

se snaží vyřešit problém, který úzce souvisí s mírou sebevědomí, přijetí sama sebe, či s 

mírou odpovědnosti za vlastní život (Sladká–Ševčíková, 2004). S poruchami příjmu 

potravy se setkáváme i ve školním prostřední, zejména u dívek. 

 

Tělesné sebepojetí závodnic v estetických sportech 

 

Gymnastika a tanec jsou aktivity estetického charakteru. Někteří autoři (Ziegler 

1997; Smolak, Murnen, & Ruble, 2000; Bruin, 2007) se shodují, že zvláště u elitních 

závodnic estetických sportů, dochází k rozvoji dietních návyků kvůli nespokojenosti 

s vlastním tělem. Závodnice totiž věří, že hubenější postava přispěje ke zvýšení fyzické 

zdatnosti.  

Estetický sport kombinuje umění, ladnost a fyzickou sílu. Zdánlivě snadný a lehký 

pohybový projev těchto dívek, zastiňuje enormní sílu a vytrvalost, jež je potřeba ke 

sportovnímu výkonu. Zejména u žen se v estetických sportech vyžaduje, aby byly štíhlé 

a drobné. Žádoucí tělesná konstituce je podmíněna zvládnutím silových a fyzicky 

náročných cviků, které denně v tréninku vykonávají. Jinými determinanty tělesných 

požadavků jsou vnější okolí, spolucvičenci, trenéři a rodina (Ziegler, Khoo, Sherr, 

Nelson, Larson, & Drewnowskikol, 1997). Ve spojení s touhou po nejlepší výkonnosti, 

se tlak na sportovkyně ještě násobí. Proto není překvapující, že výzkumy prokazují větší 

pravděpodobnost výskytu poruch příjmu potravy u elitních sportovkyň estetických 

disciplín (Davis, 1992; Hausenblas & Carron 1999; Bruin 2007).   
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Ačkoliv je výskyt symptomů poruch příjmu potravy u jednotlivých sportů různý, 

výrazně převyšují sportovci estetických, vytrvalostních a váhově-orientovaných sportů. 

Nejvíce symptomů vykazují sportovkyně v tancích, krasobruslařky, plavkyně 

synchronizovaného plavání a potápěčky. Zvláště u gymnastek je zjištěna pozitivní 

korelace nízké váhy a úspěchu při závodech. Proto jsou často milně vedeny heslem „Thin 

is going to win!“, neboli „Štíhlost vede k vítězství! “ (Bruin, 2007). Určitým způsobem 

se tyto typy úspěšných sportovkyň stávají vzory pro dívky školního věku. 

Poruchy příjmu potravy a dietní návyky jsou ve srovnání sportovců s běžnou 

populací jen lehce vyšší. Avšak kritický nárůst těchto symptomů je zřejmý u elitních 

sportovců, kde jsou v rámci soutěže posuzována i estetická kritéria. Jedná se například o 

sporty: moderní gymnastika, sportovní gymnastika, tanec, synchronizované plavání, 

cheerleading, či krasojezdectví (Krentz & Warschburger, 2011).  

Ve spojitosti s dietním chováním, poruchami příjmu potravy a neúměrnou 

kontrolou tělesné konstituce sportovkyň, se dokonce se hovoří o subklinické poruše 

nazývané „Anorexia Athletica“ (Sungot-Borgen, 1993). Další prokázané poruchy často 

spojované s estetickými sporty jsou amenorrhea (absence menstruace) a osteoporóza.  

I přesto, že jsou tyto sportovkyně dle studie Ziegler a kol. (1997) více spokojeny 

se svým tělem než jejich nesportující vrstevnice, nadále si hlídají svůj kalorický příjem a 

vykazují známky dietního chování i po ukončení sportovní kariéry. 
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3.1.1 Estetické sporty ve školní tělesné výchově 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní školy nabízí několik druhů estetických 

sportů. V jaké míře budou zastoupeny ve školní tělesné výchově záleží na školním 

vzdělávacím plánu (ŠVP) a na učiteli. Na druhém stupni základních škol je nabídka 

estetických pohybových aktivit následující: 

- gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí  

- estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy 

rytmické gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, 

cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance  

- bruslení. 

Navíc má škola možnost využít doplňující vzdělávací obor „Taneční a pohybová 

výchova“, který není povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah 

pouze doplňují a rozšiřují (MŠMT, 2013). 

 

 

Aktivity zvyšující sebepojetí ve školní tělesné výchově 

 

Gymnastika je estetický sport, který pomáhám uvědomit si vlastní já. Je založena 

na osvojování si uvědomělého řízeného pohybu, který zvyšuje vnímání sama sebe, 

zvyšuje sebeuvědomění a následně sebevědomí. Při cvičení s hudbou, obzvlášť při 

rytmické gymnastice, dominuje v prožívání cvičence vnímání rytmu a uspokojení 

z rytmického průběhu činností, které souvisí s pocitem přílivu energie (Macková, 2003). 

K prožívání rytmu mají blízko především ženy. Rytmické pohyby podporují vzpřímené 

držení těla, efektivitu pohybu a skupinovou dynamiku při kolektivních formách cvičení.  

Tanec nabízí jedinci intenzivní prožitek z pohybu. Dochází při něm ke 

vzájemnému plynutí rytmu srdce, hudby, pohybu a těla.  Carl Gustav Jung zjistil, že 

hodnota tance a pohybu pramení z našeho podvědomí. V taneční a pohybové terapii je 

tanec používán pro vyjádření emocí neverbální cestou. Tanec má vliv na rozvoj kladného 

sebepojetí, sebevědomí a body image dospívajících děvčat, což dělá z tance cenný nástroj 

pro vývoj seberealizace a životní spokojenosti (Fourie & Lessing, 2010).  

Zdravotní cvičení vede k optimálnímu držení těla a jeho částí v klidu i v pohybu 

a současně k odstranění potíží s tím spojených. Jedním z prioritních cílů tohoto cvičení je 
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uvědomění si plynutí vlastního dechu společně s pohybem a jeho psychickou odezvou 

(Stackeová, 2000). 

Psychomotorické pohybové hry jsou zaměřené na prožitek z pohybu a vedou 

k poznávání vlastního těla. V rámci psychomotorických her se uplatňují herní činnosti, 

hry na nářadí a hry s náčiním, prvky relaxace a prvky hudebně-pohybové praxe 

(Blahutková, 2015). Rozmanité hry psychomotorického charakteru pomáhají obohatit 

pohybový obsah hodin ŠTV a umocnit radost a zážitek z pohybové aktivity.  
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3.3 Tvořivost v období pubescence 

 

Linhart (1982) z pohledu tvořivosti rozlišuje tři úrovně lidské činnosti: 

reproduktivní, produktivní a kreativní. Tvůrčí práci lze najít v mnoha oblastech lidského 

života, od dětské hry počínaje až po umělecké výtvory, jakožto výsledky tvůrčí práce. 

Kreativní činnosti všeho druhu mají cosi společného, je to radost a uspokojení z průběhu 

tvůrčí práce. 

Tvořivost neboli tvůrčí síla, může být chápána jako hybná síla, kterou člověk 

uplatní směrem k osobnímu nadání. Z psychologického hlediska člověk tvoří, protože 

k tomu byl vybaven vnitřním pudem, z důvodu řešení vnitřního konfliktu a sebenaplnění. 

Součástí tvořivosti je tvůrčí proces, při kterém vzniká něco nového. Je to jakési 

přetváření lidské zkušenosti do nové organizace, do nového uspořádání. Člověk 

prostřednictvím tvůrčího procesu hledá nové prostředky pro řešení neznámého nebo 

nového problému, každé řešení problému je tvůrčí proces (Königová, 1998). 

Neoddělitelnou složkou kreativity a předpokladem tvůrčí práce je tvůrčí myšlení. 

Základním psychologickým prvkem tvůrčího myšlení je míra kritičnosti, z níž myšlení 

vychází (Petrová, 1995).  

Vědomá tvůrčí činnost, ať už amatérská nebo profesionální, vychází z užšího 

vymezení tvořivosti. Taková činnost může být chápána jako umělecká práce směřující 

k vytvoření umělecké hodnoty (Kurková, 1981). Příkladem jsou hudební či výtvarná díla, 

nebo módní styly, jež ovlivňují životy mnoha lidí. 

Jiné pojetí kreativity přináší tvořivost z pohledu pohybových aktivit.  Pohyb je 

základním projevem života. Potřeba tvorby je člověku dána a pramení z touhy dát 

poznanému tvar (Blažíčková, 2004). Jak je patrné, že pohyb i tvůrčí práce jsou člověku 

vlastní a záleží jen na způsobu, jak tento proces rozvine. Kreativitu v pohybové aktivitě 

je možné pozorovat ve skupinových i v individuálních sportech. Roli nehraje ani 

zaměření jednotlivých sportů vzhledem k jejich technické, taktické, či estetické převaze. 

Kreativita bývá nejvíce spojována se sporty, které mají esteticko-koordinační 

charakter a jejich úroveň sportovního výkonu je posuzována dle originality ztvárnění. 

Jedná se například o krasobruslení, synchronizované plavání, moderní gymnastiku či 

různé druhy tance. Velkou dávku tvůrčího nadání a znalosti tvůrčí práce vyžadují 

kompozice pohybových skladeb a skupinových tanců.  
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Základy tvořivosti lze pozorovat již u malých dětí. Zejména v předškolním věku 

jsou děti charakteristické svou hravostí, zvědavostí a spontánností. Malý jedinec se učí 

převážně nápodobou a přebíráním behaviorálních vzorců z rodiny i širšího okolí. 

Napodobivé hry, jako například „na školu“, „na poštu“, nebo „na obchod“, jsou pro tento 

věk typické a nesou v sobě jisté prvky tvořivosti. Určitým protipólem dětského věku 

v oblasti tvořivosti, je období puberty. Mladý jedinec prochází obdobím kritického 

realismu a racionalizmu. I přesto, že je pubescentní období charakteristické citovou 

labilitou, stoupá sebekontrola jedinců, a naopak ubývá citová spontánnost a 

bezprostřednost. To je viditelné v tvůrčím projevu, který se zdokonaluje, ale vytrácí se 

bezprostřednost (Říčan, 2004). Neméně důležitý faktor, přispívající do oblasti pohybové 

tvořivosti, je výrazný rozvoj motoriky v období puberty. Dospívající jedinci si rychle 

osvojují dovednosti spojené se sílou, jemnou motorikou a rovnováhou. Dále se rozvíjí 

vnímání, zejména vizuální, které stále více souvisí s abstraktním myšlením (Langmeier 

& Krejčířová, 2005). 

V období dospívání dochází k rozvoji poznávacích procesů nesoucích mnoho 

prvků tvořivosti. S dospíváním souvisí touha po originalitě, neotřelosti, původnosti a 

jedinečnosti. Avšak nápady dospívajících jsou často překotné, mnohdy neuvážlivé, 

ukvapené či zbrklé. Proto výsledky jejich práce nebývají někdy vstřícně přijímány. Řada 

prvků tvořivosti se projevuje v pubertálním smyslu pro humor a v touze po legraci či 

zviditelnění sebe samého. Děje-li se tomu v průběhu vyučování, učitelé nemají pro 

tvořivé kreace “puberťáků” pochopení. 

Nadaní, tvořiví žáci, vykazují v tomto věku již některé znaky typické pro tvůrčí 

práci: pružnost vnímání a myšlení, bohatou fantazii, smysl pro humor a improvizaci. 

Dospívání má pro rozvoj kreativity velmi dobré předpoklady. Jsou dány svěžím 

vnímáním, ještě nezakotvenou fixací stereotypů v teoretických a praktických činnostech, 

schopností nalézat neobvyklé vztahy a vytvářet netypické asociace (Taxová, 1987). 

Pohybová tvořivost v pubertálním období je determinována mnoha faktory. Žáci 

jsou lehce ovlivnitelní silou skupiny či jednotlivce, proto vhodný sportovní vzor dokáže 

v dospívajících vzbudit touhu po sportu. Preference sportovních aktivit je proto ovlivněna 

míněním vrstevníků i soudobých sportovních trendů. I když je sportovní činnost mládeže 

žádoucí, mělo by převládat hledisko pedagogicko-psychologické nad výkonnostním. Ve 

vrstevnických vztazích pubertálních jedinců je u chlapců více ceněna mužná atletická 

postava a fyzická síla. U dívek naopak štíhlost, ladnost a estetický vzhled. Radostné 
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vědomí vlastní síly (u chlapců) a jemné elegance a obratnosti (u dívek), posiluje u 

mladistvých sebedůvěru (Taxová, 1987). 

Americký autor Bean (1995) uvádí, že tvořivost je individuálním rysem osobnosti, 

ale školy v obecném smyslu kladou důraz spíše na činnosti ve skupinách. Někdy pod 

tlakem reality rozvoj tvořivosti dokonce brzdí. Stěžejní pro růst kreativity dětí by mělo 

být rodinné prostředí, školy v tomto případě plní pouze doplňkovou roli. Rozvoj 

kreativity na školách je determinován mnoha faktory, například tradicemi a kulturními 

zvláštnostmi jednotlivých států (Brtníková, 2009). 

 

Taneční výchova a improvizace směřující k tvůrčí práci 

 

Děti jsou ze své podstaty bezprostřední a spontánní bytosti, jistá forma 

improvizace je jim vlastní. Denně se setkávají s novými situacemi, na které je třeba 

reagovat, dochází tedy k přirozené improvizaci. Postupem věku, zejména nástupem do 

školy, se z dítěte vytrácí přirozená potřeba pohybové improvizace. Zaměřenost školy 

převážně na kognitivní, receptivní a logické myšlení v žákovi potlačuje kreativní 

inteligenci a tvůrčí jednání. Podněcování tvořivosti a umělecké tvůrčí činnosti je cílem 

tanečně pohybové výchovy (TPV) na základní škole. Mezi hlavní prostředky TPV patří 

tanec, hudebně-pohybová výchova, taneční a pohybová improvizace. 

Výhodou moderních tanečních technik je, že nekladou tak velký požadavek na 

vrozené dispozice člověka, jako například klasický tanec. Ve výuce se používají různé 

improvizační techniky, které mají vliv na rozvoj tvořivosti. Prostřednictvím tance se žáci 

učí pracovat se svým tělem a cítit jeho dílčí části. Uplatňuje se často metoda improvizace, 

spontánní taneční vyjádření hudby a pocitů na základě osvojených tanečních dovedností 

a schopností (Vaňharová, 1997). 

Tanec stojí na pomezí výchovy a umění. Prostřednictvím tance lze žáky vzdělávat 

a umělecky kultivovat zároveň. Prostřednictvím tance se rozvíjí pohybová tvořivost, 

součástí rozvoje pohybové tvořivosti jsou improvizační cvičení a hry. Blažíčková (2004) 

potvrzuje, že taneční improvizace je nedílnou součástí vzdělávacího a výchovného 

procesu, jelikož se pro jedince stává cestou tvůrčího hledání a ověřování. Improvizace 

poskytuje příležitost ke zklidnění a zaměření pozornosti k přítomnému okamžiku. MŠMT 

(2013) uvádí, že improvizace a s ní spojená tvůrčí činnost dává žákům příležitost 

ke svobodné spontánní práci, k sebevyjádření a k originalitě. V taneční výchově lze 
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rozvíjet improvizaci prostřednictvím her a cvičení s hudbou i bez ní.  Připravit žáky na 

improvizaci samotnou není lehký úkol. Pedagog by měl korigovat improvizační 

schopnosti svých žáků tak, aby zamezil bezduchému pobíhání prostorem, stejně jako 

nepřiměřenému předvádění se. 
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3.4 Přístupové strategie pro učitele žáků pubescentního věku 

 

Puberta je obdobím velkých změn v oblasti psychické, fyzické i sociální. Mění se 

způsob pubescentova uvažování, prožívání a v důsledku toho se mění i jeho chování. 

Hlavním úkolem této životní etapy je emancipace ze závislosti na autoritě. Tato celková 

změna se projevuje i v diferenciaci v komunikační oblasti. Pubescent komunikuje 

odlišným způsobem s vrstevníky, s nimiž se identifikuje a s dospělými, vůči nimž se 

vymezuje velmi kriticky. Další doporučení a rady jak pochopit nesnadnou komunikaci s 

dospívajícím žákem přináší Vágnerová (1999). Zdůrazňuje, že pubescent ve vztahu 

s dospělým odmítá podřízenou roli, resp. odmítá formálně danou nadřazenost učitelů či 

rodičů. S tím jsou spojené i dohady pubescenta s autoritou, často za účelem, aby 

pubescent dosáhl podobné pozice jako autorita sama. Tím, že dokáže úspěšně oponovat 

dospělým, získává potřebný pocit jistoty. 

Dospívající chce být akceptován jako rovnocenný partner a jestliže tomu tak není, 

přestává být ochoten komunikovat, nebo různým způsobem provokuje. Často také odmítá 

všechna doporučení a rady dospělých, protože mu připadají hloupé a zbytečné. Jako by 

se bál, že by jej méně radikální postoj mohl vrátit zpět, do dětské role. Pubertální jedinci 

jsou mnohdy vztahovační a nedůtkliví. Jedná se o výraz jejich nejistoty, obavy ze 

zranitelnosti a narušení sebeúcty.  

Jiným projevem pubescentů jsou tendence užívat slovní obraty a výrazy, jaké by 

dospělí nepoužili. Charakteristická je záliba v určitém způsobu oslovení, ve 

šroubovanosti a dramatičnosti výrazů, která má na mluvčího upoutat pozornost a potvrdit 

jeho originalitu. 

Dospívající je již schopen uvažovat hypoteticky, nezávisle na konkrétní situaci. 

Tato nová schopnost mu umožňuje přemýšlet o tom, jaký by tento svět mohl a měl být. 

Zde je také důvod jeho zvýšené kritičnosti a zároveň impuls k hledání lepších alternativ, 

než jsou ty současné. 

V neposlední řadě je nutné podotknout, že komunikační nápadnosti pubertálního 

věku mají jen dočasné trvání, postupně dochází ke stabilizaci. Tyto projevy lze chápat 

jako jeden z mnoha signálů psychické proměny dospívajícího jedince, s níž souvisí 

transformace jeho sociálního chování (Vágnerová, 1999).  Tyto probíhající jevy u 

dospívajících žáků mnohdy vyžadují specifické komunikační a přístupové strategie ze 
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strany učitele. Zvláštní přístup potřebují pedagogové při hodinách tělesné výchovy, 

protože pubescenti jsou obzvláště citliví na svou tělesnou konstituci.  

Způsob, jakým učitelé komunikují se žáky, se významně podílí na atmosféře 

vyučování a vytváření globálního školního klimatu. Pedagogická interakce a komunikace 

by měla být charakteristická taktem, vzájemnou důvěrou, klidem, rozvahou, pozitivními 

emocemi, tolerancí, trpělivosti, objektivitou hodnocení a eliminací negativních postojů 

(Fialová, 2010).  

Komunikace pubescentů s dospělými se mnohdy nevyhne vzájemným 

neporozuměním, zvýšeným napětím či konfliktům. Aby pedagog, učitel nebo rodič 

předešel těmto situacím, měl by využít následující doporučení (Nováková, 2011): 

- Buďte pro žáka pozitivní vzor, mluvte s ním o problémech a jejich řešení, postoji lze 

dospívajícího vychovat více než slovy. 

- Nezlomte dospívajícího, ale povzbuďte ho, dejte mu za pravdu, kde můžete a 

nechtějte mít vždy poslední slovo, nevyužívejte fyzické a duševní převahy k jeho 

ponížení. 

- Hovořte s ním jako s dospělým a posilujte jeho dospělé postoje. Zároveň mu dejte 

najevo úctu a respekt. 

- Podržte ho slovy a skutky, když je v úzkých, motivujte ho pozitivní cestou a hesly: 

“To zvládneš! Jsi dobrý!“. 

- Pokud je třeba, přiznejte svoji chybu, omluvte se a zkuste to lépe. 

- Dávejte mu úkoly úměrné jeho věku.  

Čapek (2010) uvádí, že komunikace, která přináší podpůrné klima ve třídě, by měla být 

zejména: pozitivní – optimistická a podporující, nestresující, vyvážená, zajímavá – 

aktivizující a zábavná, nepovýšená, nemanipulující a rovná. 

Žáci v pubertálním věku se vyznačují velkou mírou kritičnosti. Kritičtí jsou ke svému 

okolí, ke světu, k sobě a dívky zejména ke své postavě. Představu o svém těle si mládež 

tvoří zejména z hodnocení ostatních a z obrazu od svého okolí. Je tedy na pedagogovi, 

aby nastavil žákům přijatelné zrcadlo jejich tělesného obrazu a svým působením se 

podílel na jeho kultivaci. Pomocí pohybových aktivit, trefných informací z oblasti 

zdravého životního stylu a stravy, pozitivního hodnocení a motivací, se může podařit 

podpořit žákovo tělesné pojetí a přispět tak k rozvoji sebehodnocení, sebeúcty a posléze 

sebepojetí dospívajícího jedince. 
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3.5 Tělesná zdatnost ve vztahu k pohybové aktivitě pubescentů 

 

 

Velký vliv na zvyšování pohybové aktivity mládeže má bezesporu školní tělesná 

výchova (Hendl & Dobrý, 2011). Zde je možné ovlivňovat pozitivní postoj dětí k 

pravidelné pohybové aktivitě a realizovat ji v pestré škále druhů, intenzit a didaktických 

forem. Z dlouhodobé studie, hodnotící oblíbenost obsahu školní tělesné výchovy u dívek 

mezi 13 a 17 lety (Sigmund, Frömel, Chmelík, Lokvencová &  Groffik, 2009) vyplývá, 

že u dívek školního věku je tanec a aerobic oblíbená pohybová aktivita. Proto hodiny 

školní tělesné výchovy s obsahem aktivit spojených s hudbou mohou výrazně přispět 

k formování pozitivního postoje k pohybové aktivitě ve škole. Pokud učitel ve výuce 

užívá zásady tvorby pohybového programu, může hodina školní tělesné výchovy 

s obsahem tanečních aktivit pozitivně ovlivnit pohybový režim mladistvých. 

Gymnastika, aerobní formy cvičení s hudbou či tanec, jsou za vhodných 

podmínek účinným nástrojem k vytváření podmínek pro ovlivňování tělesné zdatnosti. 

Často se setkáváme s názorem, že kultivovat zdravotně orientovanou zdatnost v běžných 

hodinách školní tělesné výchovy je obtížné. Pro potřeby harmonického rozvoj dítěte je 

potřeba, aby alespoň 15 minut z každé školní TV bylo věnováno kultivaci zdatnosti. Při 

vhodné organizaci lze až 35minut z celkového času věnovat kultivaci složek zdatnosti. 

Mezi nejvhodnější aktivity patří pohybové hry, aerobik, kruhový trénink, gymnastické 

posilování a další (Bunc, 1998). Stejné pohybové formy mohou být použity i v kondičním 

tréninku v rámci mimoškolních aktivit.  

Tělesná zdatnost je jedním z cílů ŠTV, ale zdaleka ne jediným. V dnešní době je 

vyzdvihován cíl pohybově-zdravotní, se zaměřením na pohybovou gramotnost, kultivaci 

a prožitek z pohybu. 

Zdatnost je charakterizována jako schopnost organismu konat práci bez 

specifikace o jakou formu se jedná, nebo jako schopnost jedince vyrovnávat se s vnějšími 

nároky a odolávat vnějším vlivům okolí. Tělesná zdatnost se považuje za složku obecné 

zdatnosti, je výsledkem genetických předpokladů jedince a absolvovaným pohybovým 

tréninkem. Tělesná zdatnost je definována jako aktuální stav tělesných mechanismů 

produkující tělesnou práci, vyjádřených stupněm rozvoje adaptačních potenciálů. Což 

znamená, že tělesná zdatnost poukazuje na zvládání vnějších požadavků jedincem 

s menšími nároky na organismus. V případě tělesné zdatnosti se jedná o úkoly spojené 

s pohybovým výkonem. Tělesná zdatnost může být vzhledem ke své charakteristice 
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považována za výkonově orientovanou kategorii. Do popředí ale vstupuje její zdravotně 

preventivní působení na celkovou výkonnost člověka. Z tohoto pohledu můžeme na 

tělesnou zdatnost nahlížet jako na zdravotně orientovanou, nebo na výkonově 

orientovanou (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006).  Cílem obou složek je postupné 

zvyšování výkonnosti prostřednictvím pohybových aktivit a zvyšování úrovně 

jednotlivých složek. U zdravotně orientované zdatnosti rozlišujeme jednotlivě 

komponenty, kterými jsou: aerobní zdatnost, svalová vytrvalost, flexibilita a složení těla 

(Bunc, 1995). Corbin (2004) považuje aerobní zdatnost za nejdůležitější aspekt tělesné 

zdatnosti, v důsledku jejího přímého vlivu na zdraví a optimální fyzickou výkonnost. 

Kondice je chápána jako součást obecnějšího pojmu zdatnosti, jako specifická 

připravenost organismu. Tělesná kondice je cíleně vázána na úroveň specifické pohybové 

činnosti (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006). Rozlišujeme jednotlivé složky kondice, ty 

se vzhledem ke svému původu dělí na morfologické: tělesné složení a funkční: vytrvalost, 

rychlost, síla a koordinace. Můžeme si všimnout, že složky kondice jsou téměř totožné 

jako složky tělesné zdatnosti. Rozdíl v použití těchto výrazů je patrný tehdy, využívají-li 

se ve sportovním nebo v pohybovém tréninku. Dobrý (1993) v této souvislosti uvádí, že 

terminologie, kterou učitel užívá ve vyučovací jednotce, má být spíše orientována na 

pojmy související se zdatností než se sportem. V oblasti sportovního tréninku, kde 

dochází ke kultivaci určité pohybové dovednosti, je přesnější využívat pojem „tělesná 

kondice“. Naopak v případě pohybového tréninku, který ve svém důsledku má pozitivně 

ovlivňovat zdravotní stav jedince, je přesnější využívat pojem „tělesná zdatnost“ (Bunc, 

2014). 

Pohybové programy dlouhodobého a pravidelného charakteru mají nesporný vliv 

na naše tělo, tím i na zdraví lidského organismu. Převažující zdravotní benefity nad 

výkonovou složkou ovlivňují i celkové pojetí tělesné zdatnosti. Za nejdůležitější přínos 

školní tělesné výchovy je považována podpora vedoucí ke zvýšení tělesné zdatnosti dětí 

a mládeže na optimální úroveň a preventivně působit na problémy spojené s hypokinézou. 

Z tohoto důvodu je na školách tělesná zdatnost pojímána jako zdatnost ovlivňující 

zdravotní stav a působící preventivně na dětský organismus (Bunc, 1998). V dnešní době 

se do předních cílů školní tělesné výchovy dostává pohybová gramotnost. Tedy 

motivující dovednost, kdy se žák s pomocí odborníků (učitelů, cvičitelů, trenérů apod.) 

učí vnímat a porozumět efektům jednotlivých pohybů, rozlišovat druhy pohybu, intenzitu 
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zatížení, dobu trvání i frekvenci různých pohybových aktivit a samostatně řešit pohybové 

úlohy (Mužík, 2014).  

 

Diagnostika tělesné zdatnosti 

 

Diagnostika je obecně pojímána jako proces rozpoznávání či testování. 

V souvislosti s kondičním tréninkem se jedná o takzvané prověření pohybové 

způsobilosti intervenovaných osob. Aby pohybový program přinesl výsledný efekt, musí 

mu předcházet vstupní diagnostika pohybové způsobilosti, která se stává východiskem 

pro tvorbu individuálního plánu pohybového programu. Jedná se o zcela individuální 

stav, který odráží žákovy zkušenosti, aktuální zdravotní stav, pracovní náplň, aktivity 

volného času, stejně tak i věk a pohlaví. Součástí diagnostiky je posouzení funkčního 

stavu rozhodujících svalových skupin vzhledem k předpokládané formě pohybové 

aktivity. Vhodným nástrojem na zhodnocení jsou funkční testy a metody pro posouzení 

držení a složení těla (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006). 

Prakticky jediným možným způsobem, jak pravidelně hodnotit úroveň zdravotně 

orientované zdatnosti, je prostřednictvím motorických testů. Jejich složení se v poslední 

době sjednotilo a mezi bateriemi používanými v jednotlivých zemích je dosahováno 

určité shody (Bunc, 1998). Při posuzování složek zdravotně orientované zdatnosti na 

základní škole mohou být využity testy: 

- Unifittest (6–60) 

- Eurofit 

- Fitnessgram. 

Unifit test (6–60) je určen pro jedince od 6–60 let a je složen ze 4 testů: 

skok daleký z místa, leh-sed opakovaně, běh po dobu 13 minut (nebo vytrvalostní 

člunkový běh, nebo chůze na 2 km) a testy volitelné dle věku (člunkový běh, do 14ti let, 

shyby 15–25 let chlapci, výdrž ve shybu dívky a hluboký předklon v sedu - nad 25 let). 

Test je dále doplněn o některá somatická měření. 

Eurofit test obsahuje testy zaměřené na kosterně svalovou zdatnost (leh–sed 

opakovaně), aerobní zdatnost (chůze 2 km, test na bicyklometru, vícenásobný člunkový 

běh 20 metrů), flexibilitu (úklony trupu nebo předklon v sedu), dále antropometrické 
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měření (výška, váha, BMI, poměr obvodu boků a měření podkožního tuku – 4 řasy) a 

dotazník pro zjištění zdravotního stavu. 

Fitnessgram odráží výrazný posun v hodnocení zdatnosti směrem ke zdravotní 

orientovanosti. Obsahuje testování aerobní kapacity, kdy hodnotitelé volí jeden z testů: 

vytrvalostní člunkový běh, běh na 1 míli, nebo chůze na 1 míli – do 13ti let; tělesné složení 

měření kožních řas, BMI, nebo bioelektrická impedance či automatizovaný kaliper; 

svalová síla břišních svalů, (hrudní předklony v lehu pokrčmo), síla a flexibilita extenzorů 

trupu (záklon v lehu na břiše), síla a vytrvalost svalů horní části trupu (kliky, shyby ve 

svisu ležmo, shyby, výdrž ve shybu) a flexibilita (předklony v sedu pokrčmo jednonož, 

dotyk prstů za zády).  
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4 MOTORICKÉ A SENZOMOTORICKÉ UČENÍ 

 

 

Motorické učení stejně jako senzomotorické učení, vyjadřuje schopnost učit se 

pohybové dovednosti. Tvarosloví obou termínů napovídá, že „senzomotorické“ učení je 

obohaceno na rozdíl od „motorického“ učení, předponou „senzo“, z angličtiny „sense“ 

což znamená smysl. V této souvislosti tedy hovoříme o smyslově-pohybovém (senzo-

motorickém) a pohybovém (motorickém) učení. Motorické učení nám vysvětluje, jak se 

člověk učí novým pohybům a jak tento proces funguje na úrovni neurální a 

neuromotorické (Krasnow, 2009). 

Termín senzomotorické učení nejde tak snadno vymezit, v literatuře je možno 

najít odlišná pojetí. Choutka (1999) uvádí, že senzomotorické učení je označováno právě 

jako učení motorické, nebo pohybové. Termín senzomotorika je ale přesnější, protože 

řízení pohybů je úzce spjato se smyslovými (senzorickými) podněty, které každý pohyb 

vyvolávají. 

Dle Hoška a Rychteckého (1975) je motorické učení jistým protikladem učení 

senzorického, se kterým utváří alternativní klasifikaci na základě obsahu. V učení 

motorickém, je obsaženo učení senzorické a naopak. Libovolný pohyb člověka se skládá 

ze dvou základních komponent. První komponenta je smyslová, při které dochází k přijetí 

informace smyslovými kanály. Druhá komponenta je mechanická svalová činnost, kdy 

dochází k vykonání určitého pohybu. Vztah motorického a senzomotorického učení je 

vzájemně propojený, někteří autoři považují senzomotorické učení za komponentu 

motorického učení. Jiní zase používají zastřešující pojem „senzomotorické učení“, 

protože se tímto více poukazuje na význam poznávacích procesů v průběhu osvojování 

pohybů. Z pedagogického hlediska tato skutečnost odráží potřebu všestrannosti, takzvané 

multisenzoriálnosti, při předkládání pohybového úkolu žákům (Hošek & Rychtecký, 

1975). 

 Praktické využití multisenzoriálního přístupu je patrné i v obsahu hudebně-

pohybové  výchovy.  Aby si žáci snáze zapamatovali určitý pohybový motiv, měli by 

učitelé při výuce působit na více senzorických, tedy smyslových kanálů. V souvislosti 

s pohybem můžeme hovořit o působení na exteroreceptory (zrak, sluch a hmat) a 

interoreceptory (propriorecepce, kinestezie a rovnováha). Zrakem žáci zachytí názornou 

ukázku učitele, nebo si udělají vizuální představu z videonahrávky. Sluchem vnímají 
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rytmus, který vychází z hudební předlohy, nebo učitel může znázornit taneční kroky 

zvukem či verbálním projevem. Hmatem je možné prostřednictvím bosé nohy vnímat 

vibrace hudby na podlaze. Propriorecepcí vnímá žák svoji pozici, pohyb v prostoru a 

rovnováhu.  

Účinným prostředkem rozvoje naučených dovedností je ideomotorika. Úzce 

souvisí s propriorecepcí a kinéstézí, neboli svalovým smyslem. Jedná se o vizualizaci 

pohybu bez jakékoliv svalové činnosti, žáci si tak fixují pohybový motiv pomocí představ 

o průběhu pohybu. Tím dochází k dráždění kinestetických buněk mozkové kůry a 

proprioreceptorů, zvyšuje se svalový tonus příslušných svalových skupin a upevňuje se 

nově naučená pohybová struktura. 

Zpětná vazba je nedílnou součástí korekce pohybů přispívající k motorickému, 

potažmo senzomotorickému učení, žákovi ji může poskytnout učitel, spolužák, či vlastní 

odraz v zrcadle. Efektivní přínos mají i videonahrávky studentů při tanci. Žáci si mohou 

nahrávku prohlédnout a subjektivně tak zhodnotit, případně upravit svůj pohybový 

projev. 

 

Regulace pohybu 

 

 Motorika je součástí cílevědomého chování člověka. Cílený pohyb má svůj účel 

a je vždy zaměřen na dosažení vytyčeného cíle. Některé pohyby jsou vykonávány 

reflexně, jiné automaticky, některé pohyby se teprve učíme. 

Regulace pohybu v průběhu motorického učení probíhá po předem daném 

regulačním okruhu. Základními jednotkami regulačního okruhu jsou smyslové orgány, 

včetně ineroreceptorů, dalšími složkami jsou: mozek, mícha a výkonné orgány (svaly a 

segmenty těla). Pohybová dovednost, která je dostatečně stabilizována, je vedena po 

vnitřním okruhu řízení. Pokud se pohybová dovednost teprve vytváří, tudíž není 

dostatečně stabilizována, regulace je vedena po vnějším okruhu regulace. Jedním z úkolů 

motorického učení je stabilizace pohybových dovedností a převedení naučeného pohybu 

z vnějšího na vnitřní regulační okruh. Uvolněné místo na vnějším okruhu, které zabírala 

pozornost, může být nahrazeno plastičtějším využitím nově zautomatizované pohybové 

dovednosti (Hošek & Rychtecký, 1975). 
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Schmidt a Wrisberg (2008) nazývají proces motorické regulace „closed-loop 

control system“. Jedná o uzavřený regulační okruh, který má dle autorů tři 

charakteristiky: pracuje poměrně pomalu, jelikož je limitován rychlostí zpracování 

informace, používá mnoho různých informačních senzorických zdrojů a okruh je 

flexibilní, přizpůsobivý a efektivní při zpětné vazbě  a při kontrole provedených pohybů. 

Motorické učení je složitý proces, a proto lze určit značné množství činitelů, které 

vstupují do procesu a ovlivňují výsledky motorického učení. Činiteli jsou především 

psychické procesy, ze systematického hlediska se dělí na: kognitivní neboli poznávací 

procesy (myšlení, paměť, vnímání, představy) a dynamické procesy (potřeby, motivy, 

vůle, emoce) (Hošek & Rychtecký, 1975). Každý z těchto činitelů může v různé míře 

různým způsobem vstupovat do motorického učení a ovlivňovat tak vlastní regulaci. 

Převedeme-li uvedená teoretická stanoviska do praktických hodin HPV ve školní 

tělesné výchově, měl by pedagog respektovat několik následujících pravidel: 

- poskytnout žákům dostatek času na zpracování nově naučeného pohybového vzorce 

- několikrát opakovat pohybový motiv, aby došlo k automatizaci pohybu a snižování 

vědomé kontroly 

- poskytnout žákům možnost vyzkoušet si nově osvojenou taneční dovednost 

v proměnlivých podmínkách 

- při ukázce dbát na zapojení více senzorických kanálů 

- vytvořit u žáků správnou představu o edukované činnosti 

- uplatnit tzv. „transfer“: pozitivní přenos již dříve osvojené pohybové dovednosti na 

učení se jiné pohybové dovednosti (Jansa, 2012) 

- vhodnou hudbou motivovat aktivitu žáků 

- vzbudit u žáků pozitivní emoce a prožívání, které zvyšují úroveň motorického učení 

- dát žákům prostor a podmínky pro uplatnění pohybové tvořivosti. 
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4.1 Motorické učení v období staršího školního věku  

 

Druhý stupeň základní školy odpovídá 11–15 let žáků, jedná se o období 

označované „starší školní věk“, neboli puberta (Haugen, Ommundsen & Seiler, 2013).  

Z hlediska senzomotorického učení se žáci v tomto věku dostávají za hranici takzvané 

motorické učenlivosti (docility), která je charakteristická pro mladší školní věk (6–10 let). 

Motorická docilita je schopnost si adekvátně rychle a přesně osvojovat nové pohyby a 

jejich sestavy. Předpokladem těchto příznivých podmínek jsou mimořádně rozvinuté 

koordinační schopnosti CNS, vyrovnanost fungování motoriky, psychiky a činnosti 

vnitřních orgánů (Vožehová, 2016). Z hlediska důležitosti této specifické vlastnosti 

motorického vývoje je podstatné ji zmínit i v období staršího školního věku, protože 

motorická učenlivost (docilita) tvoří základ pro výkonovou motivaci v následujících 

vývojových obdobích. Na rozdíl od předchozího období je puberta spojována spíše 

s poklesem motorických dovedností a zhoršenou učenlivostí. Tato degradace je 

způsobena faktory: disproporcí v růstu dlouhých kostí, změnou v psychice jedince, 

disproporcí ve funkčním zajištění motorických aktivit (Choutka, 1999).  

Žáci staršího školního věku mají větší předpoklad pro rozvoj reakční rychlosti, 

koordinačních, vytrvalostních a svalových schopností. Je zřejmá i diferenciace sportů dle 

pohlaví. Chlapci více tíhnou k svalově a rychlostně zaměřeným sportům, dívky naopak 

k aktivitám koordinačně-estetického charakteru. Motorické učení v tomto období bývá 

často narušeno labilitou psychických schopností a koncentrace, jež jsou při 

senzomotorickém transferu důležité. 

 

 Motorické učení v taneční výchově 

 

Přimět dnešní mládež k fyzické činnosti může být pro mnohé učitele dosti náročné. 

Zejména dospívající dívky v pubescentním období jsou mnohdy zdrženlivé k jakékoliv 

pohybové aktivitě. Klíčem k úspěchu sportování dospívají dívek je zvýšení vnitřní 

motivace a probuzení touhy pro vykonání samotné fyzické aktivity (Pelclová, 2005). 

Obzvláště u žákyň staršího školního věku je vhodné zařazovat do hodin programy taneční 

výchovy. Hudební doprovod vycházející z potřeb a zálib děvčat spolu s atraktivní 

nabídkou tanečních stylů může podpořit zájem o hudebně-pohybovou výchovu na 

základní škole a zvýšit tak touhu po motorickém učení. 
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Tanec obecně klade vysoké nároky na úroveň koordinačních schopností, které jsou 

podmíněny funkcemi a procesy pohybové součinnosti (Měkota & Novosad, 2009). 

Pochopení principu motorického učení v oblasti tance maximalizuje a urychluje proces 

učení se novým tanečním prvkům (Enghauser, 2003). Motorické učení v taneční výchově 

působí především na koordinační schopnosti: diferenciační, rytmické, rovnovážné a 

reakční. Problematika regulace motoriky při tanci je úzce spojena také s obratností, tedy 

se schopností přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu. 

V tanci koncept motorického učení obvykle přispívá ke zlepšení plynulosti a přesnosti 

pohybu. Pomáhá identifikovat specifické motorické schopnosti tanečníků, budovat 

pedagogické metodiky pro tanečníky a objasňuje, jaké strategie zvolit k dosažení 

nejlepších technických a uměleckých cílů (Krasnow, 2009). 

Overby (1993) ve svém výzkumu uvádí tři skupiny proměnných, vzhledem 

k procesu motorického učení v taneční výchově: Presage variable (předpoklady 

tanečníka), process variable (prvky učebního prostředí), a product variable (výsledky 

učebního procesu). Jako důležité předpoklady začínajícího tanečníka zmiňuje: 

rovnováhu, tělesné povědomí (kinestézy), flexibilitu a celkovou sílu. Učební procesy, 

které by se měly stát součástí taneční výchovy, jsou dle Overby: variabilita tanečních 

schopností vzhledem k prostředí, feedback ze strany učitele, stanovení základních cílů a 

mentální představivost (ideomotoriku). Mentální představivost, neboli ideomotoriku, 

vyzdvihuje v taneční praxi více autorů (Soldokin, Hlustik, Chen & Small, 2004; Anema 

& Dijkerman, 2013). Ideomotorickým tréninkem se aktivuje většina oblastí, které 

provádějí konkrétní pohyb. Vizualizace taneční aktivity znamená mentálně "vidět" tvar 

nebo pohyb. V našich představách je možné vizualizovat interní, nebo externí obrazy. 

Vnitřní vizuální snímky jsou duševním obrazem sebe samého. Externí vizuální snímky 

jsou mentálním obrazem jiné osoby nebo vašeho obrazu v zrcadle (Guillot, Collet, 

Nguyen, Malouin, Richards, & Doyon, 2009; Heremans, Helsen, De Poel, Alaerts, 

Meyns, & Feys, 2009). Interní obrazy vytvářejí silnější aktivaci pohybového systému, 

než externí snímky (Jackson, Meltzoff  & Decety, 2006). Kinestetické snímky se blíží 

podobě skutečné pohybové realizace a dokonce ovlivňují srdeční a respirační frekvence, 

případně jako příprava na skutečný pohyb (Solodkin et al., 2004). Ačkoliv je 

ideomotorický trénink v popředí spíše u profesionálních sportovců, do pedagogického 

procesu se dostává jen zřídka. Vhodné místo by našel při upevňování delší pohybové 

vazby, například při vystoupení pohybových skladeb. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helsen%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helsen%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alaerts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyns%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feys%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16406257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16406257
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Výsledkem učebního procesu taneční výchovy, je podle Overby (1993) umělecký 

vývoj, který se projevuje uměleckým vyjádřením, mistrovskou technikou a 

kvalifikovaným výkonem. Umělecký vývoj je výsledkem mnoha faktorů, které zahrnují 

učitelovo povědomí a lektorské schopnosti, stejně jako žákovy schopnosti a dovednosti. 

Zásadní roli na posílení a upevnění procesu motorického učení má pozitivní forma vedení 

a odpočinek, a to zejména při osvojování složitých motorických sekvencí (Batson, 2007). 

Shrneme-li zmíněné vědecké výsledky do učitelské praxe, učitelé taneční výchovy 

na základních školách by měli rozvíjet u žáků především koordinační schopnosti. 

Jmenovitě: diferenciační, rytmické, rovnovážné a reakční, dále obratnostní, kinestetické 

a silové. Edukačním obsahem by se mělo stát stanovení základních cílů a jejich postupné 

plnění. Prostředkem taneční výchovy by měly být různorodé aktivity zaměřené na rozvoj 

dílčích koordinačně-estetických dovedností. Mentální představivost a feedback ze strany 

žáků i učitelů je významným progresivním prvkem. Hudebně-pohybové výchova, která 

je vedena pozitivně prožitkovou formou, přímo působí na kladné emoce a tím prohlubuje 

paměťové stopy. 

Koncept motorického učení na úrovni taneční výchovy přispívá k uměleckému 

vývoji a estetickému vyjádření studentů, zlepšuje plynulost a kultivaci pohybového 

projevu žáků.  
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5 HUDEBNĚ-POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

 

 Termín „hudebně-pohybové schopnosti“ není v současné literatuře jednoduše 

klasifikován. Pokud bychom ale vycházeli z rozdělení schopností na jednotlivé kategorie: 

hudební schopnosti a pohybové schopnosti, bude klasifikace dílčích schopností lépe 

definovatelná.  

 

Hudební schopnosti 

Obecně pojatá hudební činnost, má podobně, jako veškerý pohyb reflexní základ 

a je zprostředkována nervovou soustavou. V mechanismech jejího řízení mají podstatnou 

funkci emoce, hudební potřeby jedince a motivy, které jsou spojeny s osobními a 

společenskými zájmy (Sedlák & Váňová, 2013).  Hudební schopnost autoři zařazují do 

schopností speciálních, stejně jako například schopnosti výtvarné.  Jsou to schopnosti 

relativně stálé, s přímým vlivem genetických i výchovných vlivů. Podíl získaných a 

dědičných faktorů na úroveň hudebních schopností, je aktuální otázkou výzkumů v 

hudební psychologii. Dřívější studie (Farnsworth, 1969; Lundin, 1953) prokazují 

vzájemnou korelaci mezi hudebními schopnostmi a inteligencí.  

Dle Těplova (1965) je dílčí složkou hudebních schopností smysl pro rytmus 

projevující se ve vnímání a prožívání metricko-rytmické struktury hudby, které může 

vyústit do pohybové kreace. Smysl pro rytmus a hudebně-výrazové prostředky jsou 

součástí psychomotorické složky hudebních schopností. Jejich prostřednictvím 

psychicky řídíme pohyby při instrumentálních činnostech a tělesných projevech 

s hudbou. Mezi další hudební schopnosti patří: hudebně sluchové, analyticko syntetické a 

hudebně intelektové (Sedlák & Váňová, 2013).  Podobné členění uvádí i Lýsek (1955), 

který dělí hudební schopnosti na: hudební sluch, smysl pro rytmus, tonální cítění, 

harmonické cítění, hudební paměť, hudební představivost, hudební tvořivost, 

emocionální vnímavost pro hudbu a hudební myšlení. 
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Pohybové schopnosti 

 Klasifikací motorických, tedy pohybových schopností, se zabývá řada autorů. 

Přesná definice a věcný rozbor motorických schopností nejsou podstatou této práce. 

Obrázek 1 předkládá strukturální dělení motorických schopností, pro snazší orientaci 

v dané problematice. 

 

Gymnastika, tanec a hudebně-pohybová výchova, jsou pohybové aktivity, které 

kladou vysoké nároky na koordinační schopnosti. Stimulace koordinačních schopností je 

ústředním tématem disertační práce. Dále jsou definovány konkrétní koordinační 

schopnosti, které jsou podstatou zkoumání v hlavní části výzkumu, tedy schopnosti 

rytmické a rovnovážné. 

 

Rytmické schopnosti 

Měkota & Novosad (2007) definují rytmickou schopnost jako schopnost 

vystihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové 

činnosti obsažený.  Rozlišuje schopnost rytmické percepce a schopnost rytmické 

realizace. Rytmická percepce je chápána jako schopnost vnímat a reprodukovat rytmus 

na dotykové, sluchové a zrakové podněty. V praxi se vyznačuje realizací rytmické formy 

pohybu. Významnou úlohu hrají informace kinestetické, které mají velký význam pro 

Obrázek 1 - Hierarchické uspořádání motorických schopností, 

(Měkota, Novosad, 2005) 
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motorické učení, zejména ve fázi osvojování si jakéhokoliv pohybu. Jedná o schopnost 

vnímání a vytváření časově dynamického průběhu pohybu (Havel, 2010). Zejména 

osvojování a upevňování nových dovedností, tzv. rytmické vzorce, jsou pro pohybovou 

praxi výrazně determinovány úrovní rytmické percepce (Kohoutek, 2005). 

Rytmická percepce je jednou z dílčích složek rytmických schopností, která je 

dobře měřitelná ve školním prostředí prostřednictvím hudebních či pohybových testů 

(Thackray, 1969). Výzkum rozdělil rytmickou percepci na sluchovou a zrakovou. 

V testech pro oba modely této schopnosti skórovali probandi lépe v testech sluchových. 

Ze studie vyplynulo, že ačkoliv je vizuální rytmická vnímavost součástí rytmických 

schopností, skóre pro zvukovou formu testů byly obecně vyšší než pro testy vizuální 

(Thackray, 1969). Jiná studie (Anshel & Marisi, 1978) zkoumala úroveň rytmické 

percepce a pohybové reprodukce v souvislosti s dvěma typy sluchových podnětů. Jedna 

skupina se věnovala synchronizaci tanečního projevu s hudbou melodickou, druhá 

skupina s hudbou rytmickou, s výraznými pulzy tamburíny a bubnů. Studentky, které 

prováděly taneční reprodukci na tamburínu s rytmickou hudbou, vykazovaly lepší 

synchronizaci s tímto sluchovým podnětem než studentky, které prováděly stejnou rutinu 

s hudbou melodickou, hranou ve stejném tempu. Začátečnice byly schopny lépe reagovat 

na výrazné rytmy a učit se pohybové cykly, pokud je k pohybu vybízela podmanivá 

rytmická hudba. 

Lenhert a kol. (2014) zmiňují, že v období 7–12 let dochází k výraznému rozvoji 

schopnosti kinestetické, diferenciační, rytmické, rovnováhové, prostorově orientační a 

reakční. Doporučuje se proto častěji zařazovat do pohybových aktivit alespoň 10 minut 

aktivit koordinačního charakteru. Ve starším školním věku 11–15 let se postupně rozvoj 

koordinačních schopností zvolňuje a nastává pokles jejich úrovně. U dívek mezi 13 a 

17lety přichází druhý vrchol motorického rozvoje ve sportech s vysokými nároky na 

koordinační schopnosti. Proto je často dosahováno maximálních výkonů. 

Rytmická schopnost byla analyzována ve studii dětí (n=170) na prvním stupni, 

navštěvujících základní školy v Aténách v Řecku (Mastrokalou & Hatziharistos, 2007). 

Věk se ukázal jako významný faktor rytmické diferenciace, zejména v pomalém tempu. 

Rytmická přesnost a rytmická přizpůsobivost zaznamenaly lepší korelace s rychlejším 

tempem než s pomalým tempem. Testy rytmické přesnosti a rytmické přizpůsobivosti 

neprokázaly vliv věku, pohlaví, ani předchozí mimoškolní pohybové aktivity u dětí ve 

věku 6 až 9 let. 
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Můžeme se tedy domnívat, že rytmické schopnosti jsou více determinovány 

věkem ve starším školním období. Na druhém stupni ZŠ je patrná výraznější genderová 

diference než na prvním stupni. Jak je známo, dívky svůj zájem směřují na aktivity 

koordinačně-estetického charakteru, kdežto chlapci mají převážně kondičně-výkonové 

zájmy.  

 

Dynamická rovnováha 

Dynamická rovnováha je dílčí složkou koordinačních schopností, známá jako 

předpoklad pro provedení pohybového úkolu při přesunu těla na úzké ploše nebo na 

pohyblivém předmětu. Projevuje se při lokomoci, při rotačních pohybech, nebo při letu 

(Havel & kol., 2009). Nejedná se o rovnováhu vztahující se ke zdraví, kterou organismus 

zajišťuje v souvislosti k vnitřním i vnějším podmínkám svého života (Dosedlová, 2010).  

Dynamická, podobně jako statická stabilita, je podmíněna podle Dylevského 

(2009), pružností axiálních (osových) vazivových struktur a svaly, stejně jako schopností 

zpracování těchto informací CNS. Bizovská a kolektiv (2017) dále uvádí vliv 

posturálního řízení, na schopnost rovnováhy v pohybu. Vestibulární aparát je důležitým 

článkem pro posturální aktivitu stejně jako somato-senzorický systém vnímající pohyb a 

polohu těla. Dle Bizovské a kol. (2017) je vliv věku u posturálních funkcí a schopností 

zachovat stabilitu významný až v pokročilém věku.  

Obecně je známo, že gymnastika a tanec jsou aktivity, při kterých dochází mimo jiné 

ke stimulaci posturálního svalstva, flexibility a rovnováhové schopnosti. Prostřednictvím 

specifických činností dochází k rozvoji posturální stability, senzomotorické kontroly a v 

důsledku i k rozvoji koordinačních schopností, jak dokládá výzkum Perrin a kol. (2002). 

Autoři se zabývali srovnáním posturálních schopností u judistů a tanečníků. Obě skupiny 

sportovců dosahovaly vyšších výsledků v posturografických testech, hodnotících 

postojovou rovnováhu ve statických a dynamických polohách, než probandi kontrolní 

skupiny (jedinci bez sportovního zaměření). V testech se zrakovou kontrolou, dosahovali 

tanečníci lepších výsledků než judisté. Se zavázanýma očima však judisté dosahovali 

lepších výsledků ve stabilitě než tanečníci. Celkově výzkum naznačuje, že sporty 

s vysokou úrovní specifických koordinačních dovedností, jakými judo a tanec jsou, 

stimulují proprioceptivní funkce a zvyšují zejména posturální funkci a rovnováhu.  
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5.1 Metodika tvorby pohybových a hudebně-pohybových programů  

 

 

Prostřednictvím specifického obsahu rytmické gymnastiky, je možné vhodně 

ovlivňovat vybrané složky tělesné zdatnosti, zejména pohyblivost, aerobní zdatnost, sílu 

a koordinační schopnosti (např. rovnováhu). Spojení tance a gymnastiky vytváří pozitivní 

vazbu, která se vzájemně prostupuje a současně obohacuje. Hudba v pohybových 

programech posiluje estetickou strukturu, má kultivující a motivační funkci. Hudba je ze 

zdravotního hlediska vhodným iniciátorem k pohybu a současně významným 

emocionálním podnětem. 

Při tvorbě pohybových programů je třeba vycházet z novodobých vědeckých 

poznatků a modernizovat na jejich základě obsah, formu i metody výuky. Stěžejním cílem 

působení by měla být motivace žáků k pohybu, při níž je potřeba brát v úvahu aktuální 

stav fyzických dovedností studentů a jejich vztah k pohybové aktivitě.   

Bunc (1998) dále uvádí, že při tvorbě a realizaci pohybových programů bychom 

měli vycházet z obecných zásad pro sestavování cvičebního programu: 

-  pravidelnost, dlouhodobost a posloupnost pohybové činnosti 

Pro potřebu našeho pohybového programu to znamená zavádět taneční a hudebně-

pohybové činnosti do ŠTV pravidelně a dlouhodobě. Začínat by se mělo od jednoduchých, 

koordinačně nenáročných aktivit až po náročnější. 

- vhodná doba a optimální trvání vybrané činnosti vzhledem k intenzitě zatížení je 

15–45 minut, 50–75 % maximální tepové frekvence 

Při nácviku pohybové aktivity bude tepová frekvence na nižší hranici, při osvojování 

pohybových celků bude tepová frekvence vyšší, může tedy dosahovat až 70 % maxima. 

Délka jednoho cvičebního cyklu je závislá na délce vyučovací hodiny, která se v čistém 

cvičebním čase může pohybovat okolo 30 minut. 

- přiměřenost, pestrost a vyváženost programu, střídání různých typů cvičení a 

aktivit 

Intervenční program je volen tak, aby odpovídal věku a zájmům žákyň. Aktivity jsou 

různorodé a sestavené tak, aby se střídaly dynamičtější a volnější části, posilovací a 

protahovací cvičení, aerobní a anaerobní aktivity. 

Důležitým hlediskem při tvorbě a plnění určitého pohybového plánu je pestrost a 

střídání aktivity a intenzity. Opakování neustále stejného typu cvičení vede ke snížení 

atraktivity a zároveň účinnosti programu. Všechny pohybové programy musí splňovat 
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dvě základní kritéria: ovlivňovat rozhodující komponenty zdravotně orientované 

zdatnosti, pohybové činnosti musí být pro jedince přijatelné především z pohledu 

předchozí pohybové zkušenosti (Škopek, 2010). 

 

Intervenční program hudebně-pohybové výchovy 

 

Intervenčním obsahem koncipovaného programu je hudebně-pohybová výchova, 

cvičení bez náčiní a taneční výchova a jejich dílčí, níže uvedené (modře zvýrazněné) 

činnosti (obrázek č. 1). Intervence je tvořena tak, aby byla snadno realizovatelná 

v prostoru tělocvičen, za použití běžně dostupného vybavení základních škol. Zároveň je 

snaha o modernizaci hudební a pohybové složky, prostřednictvím atraktivních forem 

gymnastických aktivit. Program má jak kondiční, zdravotní, tak i estetický charakter. 

Důraz je kladen na pozitivní prožitek z pohybu a zvýšení vnitřní motivace k pohybové 

aktivitě. Charakter a vnímání vlastního pohybu ve smyslu kultivačním a prožitkovým se 

přibližuje dnešnímu trendu vzdělávání v tělesné výchově, a to rozvoji pohybové 

gramotnosti mládeže.  

Tvorba intervenčního programu hudebně-pohybové výchovy vychází 

z jednotlivých oblastí: 

-        ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru tělesná výchova RVP ZV: 

RVP pro ZV přímo uvádí v obsahu učiva: estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem; základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční 

formy cvičení pro daný věk žáků; tance (MŠMT, 2016). 

-        z jednotlivých položek subtestů, které hodnotí úroveň konkrétních hudebně-

pohybových schopností (rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, dynamická 

rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricko-auditivní schopnost) 

-        z pohybového obsahu rytmické gymnastiky. 

 

Východiskem pro obsah intervenčního programu je rytmická gymnastika (RG), 

jako nejpropracovanější metoda hudebně-pohybové výchovy. Základem gymnastické 

přípravy je účelné utváření dovedností, založených na osvojování uvědomělého, 

řízeného, estetického, koordinačního a optimálně rytmizovaného pohybu (Novotná a kol., 

2012). Obsah rytmické gymnastiky se dělí podle svého charakteru na čtyři části, kterými 

jsou hudebně-pohybová výchova, cvičení s náčiním, cvičení bez náčiní a taneční 
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výchova, patrné na obrázku č. 2. Z obsahu RG jsou vybrány soubory cvičení, které budou 

využity při tvorbě našeho intervenčního programu pro dívky 2. stupně ZŠ.  

 

 

Obrázek 2 - Schéma obsahu rytmické gymnastiky 

 

Obsah rytmické gymnastiky je členěn na čtyři části, jak uvádí Novotná, Šimůnková a 

Panská (2011), obrázek č. 2: 

- hudebně-pohybová výchova (základy hudební nauky a její pohybové aplikace), 

- cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty, 

vlny, rotace, akrobatické tvary), 

- cvičení s náčiním (švihadlo, míč, obruč, kužele, stuha, závoj, a netypizované 

náčiní), 

- taneční výchova (gymnastické aplikace různých tanečních technik, stylů a druhů  

tanců). 

Intervenční program HPV čerpá z obsahu rytmické gymnastiky následující cvičení 

(v obrázku  2  modře zbarvené): 

- hudebně-pohybová výchova (cvičení s hudebním doprovodem, rytmizace 

pohybu) 

- cvičení bez náčiní (pohybové školení, pohyby a polohy těla a jeho částí: chůze, 

běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty) 

- taneční výchova (gymnastické aplikace různých tanečních technik, základní 

rytmické a taneční kroky a druhy tanců). 
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5.2 Diagnostika hudebně-pohybových schopností 

 

Diagnostika hudebních schopností 

 

Základy diagnostických metod v oblasti hudebních schopností, hudebního talentu či 

nadání, položil americký hudební psycholog C. E. Seashore (1866-1949). Testování 

hudebních schopností a předpokladů bylo cílené pro oblast hudebních kurzů a škol. Jak 

sám Seashor uvádí, jeho měření nelze brát jako kompletní diagnostiku hudebního talentu, 

ale jen jako testování pěti základních položek, kterými jsou: 

 smysl pro rozlišení výšky tónu 

 smysl pro sílu tónu 

 smysl pro posouzení času/časové délky/intervalu 

 smysl pro harmonii 

 tonální paměť (Kašparová, 2016) 

Dále byly sestaveny následující testy pro zjišťování hudebních schopností: 

 test hudební inteligence od H. Winga  

 Gordnův profilový test hudebních schopností 

 testová baterie A Bentleyho (Kašparová, 2016). 

 

Bentleyho test zjišťuje úroveň hudebních schopností ve čtyřech oblastech: smysl pro 

rozlišení výšky tónu, tónová paměť, analýza akordů a rytmická paměť (Kos & Mihule, 

1978). Bentleyho testy poskytují jednodušší provedení než testy od C. E. Seashora, a 

proto jeho testy nahrazují a používají se v řadě zemí dodnes (Sedlák & Váňová, 2013). 

Z toho důvodu se staly i jedním z testů, který je použit pro diagnostiku senzoricko-

auditivní schopnosti v hlavní části výzkumu.  

Při diagnostice hudebních schopností dochází ke zkoumání hudebních vloh, tedy 

předpokladů, které napomáhají při práci s hudebním doprovodem. Podle dostupných 

zdrojů je těžké najít testy, které propojují hudební složku s pohybovou, tedy testy 

hudebně-pohybové. Existují pouze testy, zkoumající hudební vlohy čistě v hudební 

výchově, bez přesahu do sportu.  
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rytmická percepce 

rytmická přizpůsobivost 

hudebně pohybová paměť 

koordinace 

dynamická rovnováha 

    motorická paměť a 

učenlivost 

Diagnostika hudebně-pohybových schopností 

 Nově vytvořená baterie testů pro hodnocení hudebně-pohybových schopností u 

studentek středních škol byla použita v disertační práci M. Brtníkové obhájené v r. 2009. 

Brtníková sestavila testovou baterii za účelem diagnostiky hudebně-pohybové úrovně 

v tělesné výchově. Autorka testové baterie vycházela z doposud známé diagnostiky 

hudebně-pohybových dovedností, kterou se zabývalo již více odborníků (Mihule & Apelt, 

1963; Kos, 1975 a jiní). Současně vycházela z dodnes používaných starších testů 

hudebnosti (Bentley, 1966; Seashore 1915,1935).  

Obrázek 3 zobrazuje strukturu hudebně-pohybových testů, autorka zde použila 

synonyma „taneční schopnosti“ ve smyslu „hudebně-pohybové schopnosti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Dvou-faktorová struktura tanečních schopností ovlivnitelná krátkodobým 

hudebně-pohybovým programem (Brtníková, 2009) 

 

Testová baterie Brtníkové obsahuje: 

Testy hudebně-pohybové (hudební percepce a její vyjádření): 

 Test rytmické percepce   

 Test rytmické přizpůsobivosti  

 Test hudebně pohybové paměti  

Testy motorické 

 Test motorické paměti a učenlivosti  

 Test motorické regulace (koordinace) 

taneční 

schopnosti 

tanečně-

pohybová 

schopnost 

tanečně-hudební 

schopnost 
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 Test dynamické rovnováhy  

 

Testy pohybové tvořivosti 

 Test pohybové improvizace 

 Test společné pohybové tvořivosti  

 

Pro potřeby disertační práce jsou uvedeny a blíže popsány hudebně-pohybové testy a 

hudební test pro rozlišení výšky tónu – Bentley, které byly ve výzkumu použity. 

 

TESTY HUDEBNĚ-POHYBOVÉ  

Test rytmické percepce je zaměřen na hodnocení rytmického vnímání a pohybové 

odpovědi na hudební předlohu. Hodnotí se počet správných tlesknutí na druhou a třetí 

dobu čtyřdobého rytmu. Každý správný dvojúder (správné tlesknutí na druhou i třetí 

dobu) je ohodnocen jedním bodem. Maximální počet získaných bodů je 12, minimální 

počet získaných bodů je 0. 

Test rytmické přizpůsobivosti testuje dobu přizpůsobení pohybu do rytmu. 

Testovaný střídá dvě tlesknutí a dvě dupnutí postupně oběma nohama (pořadí nohou si 

určí měřená osoba) na každou dobu čtyřdobého rytmu hudební nahrávky. Měří se doba, 

kterou měřená osoba potřebuje ke zkoordinování svých pohybů s rytmem hudební 

předlohy. Pokud měřená osoba po celou dobu trvání hudební nahrávky své pohyby s 

hudbou nezkoordinuje, její výsledek je 28 s. Jakmile testovaný poprvé správně přizpůsobí 

své pohyby rytmu hudby, zastaví se čas. Jestliže následně dojde opět ke změně rytmu 

pohybu v nesouladu s rytmem hudby, čas se opět začíná měřit a přičítá se k úvodnímu 

času.        

TEST MOTORICKÝ 

Test dynamické rovnováhy hodnotí úroveň rovnovážné schopnosti v pohybu. Měří 

se čas, za který testovaný překoná zadanou vzdálenost 6 m tandemovou chůzí. Testovaný 

provádí chůzi po čáře, a to tak, že pata přední nohy se musí dotýkat špičky zadní nohy. 

Čáru tvoří 6 m dlouhý provázek přilepený na zemi. Testované osoby provádí test bez 

obuvi. Počítá se každý neúspěšný krok. Pokud se pata přední nohy nedotkne špičky nohy 

zadní, krok se považuje za neúspěšný. Rovněž, pokud se celé chodidlo dostane mimo 
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čáru, krok je počítán jako neúspěšný. Na závěr se k vyměřenému času přičtou 3 sekundy 

za každý neúspěšný krok.                                                                       

TEST POHYBOVÉ TVOŘIVOSTI 

Test společné pohybové tvořivosti byl sestaven za účelem hodnocení pohybové, 

taneční a rytmické kreativity. Probíhá tak, že jsou měřené osoby rozděleny do skupin. 

Všechny skupiny vytvářejí ve stejný čas pohybovou kompozici na zadanou hudební 

nahrávku o délce 40 sekund. Čas na přípravu a tvorbu hudebně-pohybové kompozice je 

předem stanoven (v našem případě 25 minut). Výsledek společné pohybové tvořivosti 

zaznamenané na videozáznamu je vyhodnocen dle kritérií hodnocení hudebně-

pohybové kompozice známkou na škále 0 až 10 bodů. Hodnocení provádějí samostatně 

tři hodnotitelé dle videozáznamu provedené skladby. Výsledná hodnocení jsou 

aritmetickým průměrem známek všech hodnotitelů (Brtníková, 2008). 

HUDEBNÍ TEST PRO ROZLIŠENÍ VÝŠKY TÓNU DLE BENTLEY 

Skupinový test spočívá v rozlišení výšky dvou, po sobě hrajících tónů. Druhý tón 

je buď stejný (S), vyšší (V), nebo nižší (N). Testovaná osoba vpisuje do připraveného 

formuláře pro 20 párů písmenko, s příslušným položením druhého tónu (S, N, V). Tóny 

jsou nahrány a pouštěny formou reprodukované nahrávky. Cílem testu je diagnostika 

senzoricko-auditivní schopnosti, rozpoznávat výšku tónu (Kos & Mihule, 1978). 

 

Statistické vlastnosti zvolených testů 

Hudebně-pohybové testy: koeficienty reliability diagnostikované metodou 

stability se pohybují v rozmezí 0,83 do 0,97. Spodní hranice generické reliability byla α 

= 0,9. Validita testové baterie je také vysoká, faktorová validita se pohybuje od 0,87 do 

0,98 (Brtníková, 2009). 

Testování hudebnosti dle Bentleye: koeficient validity s hodnotou r = 0,94 je 

značně vysoký. Spolehlivost testu, vyjádřena koeficientem korelace, je dobrá tedy r = 

0.84. Interkorelace mezi jednotlivými testy baterie je sice statisticky významná, ale na 

nízké úrovni (r = 40). Jednotlivé testy jsou na sobě závislé jen nepatrně (Kos & Mihule, 

1978). 
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6  HPV A TANEC VE VĚDECKÉM VÝZKUMU 

 

Dnešní doba se vyznačuje výrazným poklesem pohybové aktivity. Některé 

výzkumy dokonce uvádějí, že v hospodářsky vyspělých zemích trpí pohybovou 

nedostatečností až 70 % dospělé populace (Hendl & Dobrý, 2011). Současný pohybový 

režim dětí a mládeže není schopen pokrýt biologické potřeby člověka spojené s pohybem 

(Bunc, 2014). Vědecké výzkumy potvrzují, že stěžejním obdobím pro vytvoření 

pozitivního vztahu k pohybové činnosti je mládí (Cavill, Biddle, & Sallis, 2001; Riddoch, 

1998).  Jiné studie ale zjistily, že fyzická aktivita výrazně klesá právě v období dospívání 

(Pelclová, Frömel, Skalik, & Stratton, 2008). Velký vliv na zvyšování pohybové aktivity 

mládeže má bezesporu školní tělesná výchova (Hendl & Dobrý, 2011). Zde je možné 

ovlivňovat pozitivní postoj dětí k pravidelné pohybové aktivitě a realizovat ji v pestré 

škále druhů, intenzit a didaktických forem (Sigmund, Frömel, Chmelík, Lokvencová & 

Groffik, 2009).  

Studie American Alliance for Health (2011) realizovala intervenční program s 

obsahem tanců, při kterém sledovala tepovou frekvenci (TF) studentů. Na hodinách 

školní TV byly posuzovány různé taneční techniky a styly (tango, meranque, waltz, swing 

atd.) z hlediska zatížení kardiorespiračního systému. Největší srdeční odpověď 

zaznamenali autoři při tanci swing a fun dance, kdy hodnoty přesahovaly 60 % SF max. 

žáků (Nelson & kol., 2011). 

Tanec je celosvětově uznávaný prostředek ke zvýšení pohybové aktivity jedinců 

v každém věku. V rámci zmíněného tvrzení byl proveden nespočet výzkumů, které tento 

fakt potvrdily. Například studie v USA dokázala, že tanec zvyšuje kardiorespirační 

vytrvalost, svalovou sílu, pružnost a denzitu kostí, zároveň snižuje procento tělesného 

tuku. Ze studie vyplynulo, že je tanec důležitá forma pohybové aktivity především u dívek 

a přispívá k celkové pohybové aktivnosti mladé generace (Atwood, 2012).  

Některé školy v Kalifornii proto přinesly do tanečních hodin instrument, který 

nebyl na poli školní tělesné výchovy běžný. Tímto nástrojem byl Dance Dance 

Revolution (DDR) – aktivní počítačová hra složená z televizního procesoru, PlayStationu 

a elektronických tanečních podložek. DDR zde používali jako prostředníka, který 

napomáhal studentům pochopit rytmus a tempo v praxi, zvýšit týmovou kooperaci, fair 

play a zároveň přispět ke kreativní práci při choreografii (Trout & Zamora, 2005). 
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Hodnocení v taneční výchově 

Zapojení tance do povinného vzdělávacího systému přináší potřebu jeho 

hodnocení a evaluace. Tanec je formou umění, a proto je hodnocen spíše subjektivně. 

Někteří kritici dokonce tvrdí, že zde není možnost objektivního hodnocení (Hernandez, 

2012). K hodnocení tance je možné použít předem připravená kritéria, která pomohou 

začínajícím i zkušeným pedagogům posoudit výsledky studentů. Jelikož je hodnocení na 

školní půdě nezbytné zejména kvůli interpretaci výsledků, bylo navrženo několik 

způsobů hodnocení. Může mít podobu diskuze, rozhovoru, rozboru, pohybových testů či 

písemné práce. Hodnocení se vztahuje k evaluaci pohybových schopností, znalostí a 

vědomostí z oblasti kultury, historie a výrazu tance jako umění. Hodnocení by mělo být 

kombinací kvalitativních a kvantitativních technik (Cone & Cone, 2011). Součástí může 

být i audiovizuální technika, která zaznamenává choreografii a performanci. Mezi 

nástroje používané v USA patří např. Apple iLife, iWork, iMove a další (Hernandez, 

2012).  

 

Kreativní tanec ve školním vzdělávání 

Podle Taschuk (2012) je způsob, jak oslovit žáky ke společné spolupráci, a to 

nabídnout jim společné kritické myšlení prostřednictvím „kreativního tance“. Kreativní 

tanec vychází ze základních pohybů celého těla, stojí na pomezí tance a hry, je tedy 

pohybově dostupný všem, bez nároku na předešlou taneční zkušenost. Prostřednictvím 

aktivit, kdy mají žáci možnost výběru formy realizace, například použití kánonu, 

zrcadlení, práce ve dvojicích či ve skupinách, dochází k rozvoji kritického myšlení. 

 Byeon (2012) zkoumala kreativní tanec integrovaný do kurikula tělesné výchovy 

v Koreji a potvrdila, že kreativní tanec podporuje výrazové prostředky a rytmicitu 

pohybů, důležitou při ekonomickém a efektivním provedení. 

 

Výuka tance na školách připravujících budoucí učitele TV 

 McDonald a kol. (2001) ve své studii o vysokoškolských studentech v Kanadě 

připravujících se na učitelskou profesi v oblasti tělesné výchovy zjistili, že tito učitelé 

neměli dostatek informací o kreativním tanci a hudebně-pohybové výchově obecně. Ve 

stejné studii doplnili, že když se studenti účastnili workshopů a praktických tanečních 

hodin, změnila se jejich ochota a postoje k tanci a jeho začlenění do vzdělávacího 
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programu tělesné výchovy pozitivním způsobem. Stejně tak Snook a Buck (2014) uvedli, 

že nedostatek zkušeností v oblasti tanečního vzdělávání činilo učitele méně sebejisté, a 

tím se snížila pravděpodobnost začlenit vlastní výuku tanců ve svých třídách.  

Na 306 pedagogických a tělovýchovných univerzitách byl proveden výzkum 

hodnotící zapojení tance do školních vzdělávacích programů. Mehrhof a Ermlar (1992) 

uvedli, že 16 % respondentů považovalo hudebně-pohybové vzdělávání za významnou 

součást vzdělávání učitelů v pohybové výchově; 58 % respondentů věřilo, že taneční 

vzdělávání by mělo být součástí programu tělesné výchovy a zbývajících 21 % se 

domnívalo, že tanec nemá důležité místo ve vzdělání. Podobně Napper-Owen a kol. 

(1999) zjistili, že pouze 4 % učitelů tělesné výchovy ve Washingtonu zahrnuli tanec do 

své výuky. Chunxiao a Shihui (2011) pozorovali podobné číslo ve výši 4,8 % ve studii 

provedené na základních školách v Hongkongu. Tyto poznatky ukázaly, že tanec je zřídka 

mezi prvními 10 aktivitami využívanými učiteli při výuce sportovních lekcí (Yoncalik, 

2017). 

Výzkumy prováděné v posledních letech upozorňují na obsahový rozpor mezi 

čtyřmi základními koncepty školní tělesné výchovy: sportovní, zdatnostní, pohybový a 

zdravotní. České vzdělávací programy vycházejí z koncepce pohybově-zdravotního 

pojetí tělesné výchovy, ale v praxi dochází k převaze sportovně orientované tělesné 

výchovy s akcentem na výkon a srovnávání (Mužík, 2014). Podobné tendence připouští i 

Mattsson & Lundvall (2015) ve švédském pohybovém vzdělávání. Uvádí zvýšený důraz 

na pozorování, hodnocení, měření výkonnosti a absenci výuky specifických dovedností, 

které žáky učí používat tělo a dbát na správné pohybové návyky. Pozitivní postoj k tělesné 

výchově je důležitou součástí zapojení studentů do výuky a také pro následný transfer do 

aktivního života mimoškolních pohybových aktivit. Výzkum (Đačić a kol, 2014) dokládá, 

že aplikace hudby má vliv na vytváření vřelejšího postoje ke školní tělesné výchově. 

Tanec pozitivně ovlivňuje kognitivní funkce, zvláště ty, které jsou založeny na tělesném 

vnímání, učení, paměti a motorické percepci (Bläsing & kol, 2012).  

Je tedy oprávněné a žádoucí používat hudbu v tělesné výchově, nejen z hlediska 

vzdělávání, ale i s aspektem na zájmové preference mládeže. 

Pohybový obsah rytmické gymnastiky, hudebně-pohybové výchovy i tance, jsou 

pohybové aktivity estetického charakteru, svým zaměřením dbají na kvalitu a přesnost 

provedení pohybu (Honková, 2011). V taneční výchově je zřejmý odklon od sportovně-
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výkonového trendu směrem ke kultivaci a prožitku pohybu. Vnímáme proto jako důležité 

podpořit pozici tance ve školní tělesné výchově a dále vzdělávat budoucí i současné 

pedagogy v tomto směru. 

 

Zapojení tance do tělesné výchovy v ČR a ve světě 

Rytmická gymnastika, hudebně-pohybová a taneční výchova je součástí osnov 

školní tělesné výchovy, a nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. 

Navzdory tomu studie ukazují (Frömel & kol., 2002; Brtníková, 2008; Mattsson & 

Lundvall, 2015, Yoncalik, 2017), že postavení tance ve školní výchově je sporné a cvičení 

s hudbou je často opomíjeno. Problematika zapojení taneční výchovy do školní výuky je 

rozsáhlá. Nejen žáci na českých základních školách se setkávají s nižším zapojením tance 

do výuky. Výsledky zdejších výzkumů ukazují, že až jedna třetina českých škol 

nevyužívá ve svých vzdělávacích programech cvičení s hudbou a jedna polovina taneční 

průpravu (Pokorná & Jansa, 2012). 

Rychtecký a kol. (2008) ve své studii hodnotil distribuci průměrného času, který 

byl skupinám sportů a pohybových aktivit věnován v současných programech přípravy 

učitelů tělesné výchovy na 30ti univerzitách v Evropě. Zjistili, že gymnastika ztrácí svojí 

dřívější popularitu a že tanci byla věnována pouze 2 % času. 

Učitelé školní tělesné výchovy v Turecku, považují tanec a sport za dvě odlišné 

aktivity. Ačkoliv pozitivně vnímají tanec jako společenský atribut, v otázce zapojení do 

sportovní nabídky škol jsou nestranní (Yoncalik, 2007). 

McCormack (2001) poukázala na to, že výuka tance je jednou z tradičních oblastí 

přípravy vzdělávání učitelů tělesné výchovy a sportu v Austrálii. Ale i přesto je výuka 

tance v přípravě  budoucích učitelů spojována s pocitem úzkosti, který je nepřímo úměrný 

s předchozí taneční zkušeností. Stejně tak Snook (2012) poukazuje, že se učitelé ve vlastní 

výuce věnují tomu, v čem mají z přípravy na učitelskou profesi největší pohybovou 

zkušenost. Proto mnoho učitelů na Novém Zélandu nepoužívá tanec ve své výuce, protože 

jim taneční zkušenost často chybí.  

 Naopak velké zapojení taneční výchovy je patrné na středních školách v Řecku. 

Tanec je nedílnou součástí osnov sekundárního vzdělávání. Stivaktaki et al. (2010) uvádí, 

že studenti středních škol mají povinnou účast na výuce tradičního řeckého tance, což se 

odráží na rytmickém vnímání a tanečních schopnostech Řeků. 
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 V Norsku je tanec součástí vzdělávacího kurikula od roku 1939. Dříve byl tanec 

ve vzdělání vnímán a používán jako prostředek kulturní a pohybové výchovy. Dnes se 

v rámci tance klade důraz na rozvoj kreativity a esteticko-koordinační složky. Rustad 

(2012) dále uvádí, že i přesto že je tanec součástí kurikula, neznamená to, že ho učitelé 

ve své výuce zařazují. Výsledky ukazují, že učitelé tělesné výchovy nejsou ochotní učit 

tanec i přesto, že mají řadu různých zkušeností s tancem, včetně pozitivních postojů a 

vědomí o důležitosti výuky tance jako součásti tělesné výchovy (Rustad, 2012). Situace 

je podobná také na školách ve Skotsku a v Anglii kde, jak uvádí McLean (2007), tanec 

trpí nezájmem a odmítáním v mnoha školách ve Velké Británii. 

 Pereira a Hunger (2009) uvádějí, že studenti, kteří absolvují učební program 

Tělesná výchova a sport na univerzitě v Brazílii, mají ve své přípravě s tancem málo 

zkušeností. Tanec není téměř nikdy vyučován v hodinách tělesné výchovy a sportu, 

protože učitelé tělesné výchovy a sportu nejsou připraveni pro výuku jakéhokoli druhu 

tanečních aktivit. 

  

Překážky ve výuce taneční výchovy na školách 

 Pokud jde o překážky, vyskytující se při výuce tance, Cheesman (2011) zmiňuje 

nejfrekventovanější skutečnosti, že učitelé a jejich žáci nemají osobní pozitivní motivaci 

a zkušenost s tancem. Negativem také bývá specifický taneční pohyb, který není všem 

jedincům blízký. V jiné studii Gard (2003) poukázal na to, že zejména pro muže je 

participace na taneční výuce naprosto nová zkušenost. Stejně tak Risner (2007) v rámci 

své studie v USA uvádí, že tanec je označována jako ženská aktivita, ze socio-kulturního 

hlediska by měli být muži oproštěni od výuky tance na školách. Tato rezistence souvisí s 

genderovými identitami mužských vzorů, své opodstatnění má sociální stigma v oblasti 

tance, hetero-normativní předpoklady tanečního umění a úzká a definice mužnosti. 

Podobné výsledky přináší i studie Cone a Cone (2011), ve které se podotýká, že tanec je 

v rámci školní tělesné výchovy používán jen v malé míře. Na otázku proč odpovídají, že 

učitelé nemají s tancem dostatečné množství zkušeností a podpůrných materiálů. Dalším 

kritickým bodem je, že tanec je spojován spíše s aktivitou pro dívky, proto mohou být 

hoši při hodinách tance zdrženliví až rezistentní. 

 Problém se zapojením taneční výchovy do vzdělávání nastává i proto, že 

studenti, kteří se zajímají o tanec, se přednostně zapisují do příbuzných oborů uměleckých 
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škol, než do oboru Tělesné výchovy a sportu pro vzdělávání učitelů. Tělesná výchova a 

sportovní výuka nabízí výuku rytmických a tanečních kurzů pouze omezeně. To 

neposkytuje studentům dostatek času na to, aby získali potřebnou kompetenci při výuce 

tance během vysokoškolského vzdělání. Z tohoto důvodu se účastníci pravděpodobně 

nepovažují za kvalifikované a kompetentní učitele tance (Yoncalik, 2017). 

Hudba je některými pedagogy vnímána jako rušivý element. Loucks (2000) 

upozorňuje na sníženou úroveň uvědomění si pohybu, jeho průběhu a kvalitu cvičení 

s hudbou. Učitelé se obávají, že s hudbou se žák více soustředí na melodii a zapomínaá 

na probíhající aktivitu. Navzdory tomu je dokázáno, že hudba a její rytmus udává cvičení 

řád a spojuje pohybový projev cvičenců. Stejné poznatky uvádí i dřívější studie Anshel a 

Marisi (1978), že synchronní a rytmický pohyb s hudbou má pozitivní vliv na schopnost 

provádět a udržet pohybový cyklus. Zejména v gymnastice je pozornost věnována 

pohybovému rytmu a jeho rytmizaci. Rytmus pomáhá k optimálnímu provedení cviků a 

podporuje efektivitu pohybové aktivity. Tempo hudby, podobně jako rytmus, determinují 

průběh pohybu. Regulují jeho rychlost, určují počet opakování a podporují dynamiku 

cvičení. Ha a Wong (2002) potvrzují, že jsou žáci více uspokojení v tělesné výchově, 

cvičí-li v hodině s hudbou. Tanec poskytuje umělecké, fyzické, kognitivní a afektivní 

benefity. Kromě toho je tanec uměleckým zážitkem pro učitele i žáka, vyžaduje společné 

úsilí a přispívá k sociální-kulturní výchově v rámci společného vzdělávacího prostředí 

(McCormack, 2001). 

 Stinson (2015) zkoumala zprávu vydanou Národním ústavem tanečního 

vzdělávání (National Dance Education) v USA o hodnotě a přínosu taneční výchovy na 

školách. Existuje stále více důkazů, které prokazují pozitivní vliv tance na schopnost 

učení. Na základních školách, kde je tanec součástí vzdělávání, narůstá zájem a motivace 

studentů a spokojenost učitelů na školách. Pokud učitelé tělesné výchovy a sportu 

naleznou způsob jak se vypořádat s nedostatkem zkušeností a kompetencí pro výuku 

tance, je zřejmé, že se stanou motivovanějšími učit tanec ve svých třídách a poskytnout 

tak svým studentům benefity, které pramení z tance a hudebně-pohybové výchovy. 
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7 CÍL PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

Cíl práce 

Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně-

pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve 

věku 12–16 let.  Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-

pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické 

materiály pro jeho výuku. 

 

Úkoly práce 

Ověření účinnosti intervenčního programu 

- sestavení teoretických východisek práce na základě studia české a zahraniční literatury 

- výběr metod výzkumu a vhodných škol na experimentální studii 

- pilotní studie a zpracování výsledků 

- úprava programu a doplnění testů k hodnocení úrovně hudebně-pohybových schopností 

- hlavní výzkumné šetření a zpracování výsledků 

- publikace získaných výsledků 

Tvorba intervenčního programu modernizované hudebně-pohybové výchovy 

- rešerše současného stavu výuky hudebně-pohybové výchovy na ZŠ 

- výběr a zpracování obsahu intervenčního programu 

- vytvoření metodického materiálu intervenčního programu ve formě DVD, CD a skriptu 

- zveřejnění nabídky metodického materiálu do vybraných škol. 

  

Vědecké otázky 

V01 Dojde v důsledku aplikace intervenčního programu u experimentálních skupin (E1 

a E2) ke zlepšení úrovně vybraných hudebně-pohybových schopností u žákyň ve věku 

12–16let oproti výchozímu stavu? 

V02 Existuje vliv autora programu a současně lektora programu, v jedné ze dvou 

experimentálních skupin, na dosažené výsledky v hudebně-pohybových testech? 

V03 Ovlivní zvolené mimoškolní hudebně-pohybové zájmy výsledky probandek 

v hudebně-pohybových testech?  
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Hypotézy 

H0 V důsledku intervence nedojde ke statisticky významnému zlepšení na úrovni 

hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, 

dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost. 

H1 V důsledku intervence dojde ke statisticky významnému zlepšení na úrovni hudebně-

pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, dynamická 

rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost. 

H2 Intervenční program nezaznamená alespoň velmi malý efekt (d ≤ 0,2) věcného 

působení na úroveň hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická 

přizpůsobivost, dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-

auditivní schopnost. 

H3 Intervenční program zaznamená alespoň velmi malý efekt (d ≤ 0,2) věcného působení 

na úroveň hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, 

dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost. 

H4 Experimentální skupiny (E1 a E2) se ve výsledcích testů nebudou statisticky 

významně lišit. 

H5 Experimentální skupiny (E1 a E2) se ve výsledcích testů budou statisticky významně 

lišit. 
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8 METODIKA PRÁCE 

 

8.1 Vymezení teoretické oblasti výzkumu 

 

Obrázek 4 ilustruje myšlenkový plán teoretických podkladů řešené práce. 

Hlavním východiskem a zároveň výzkumným zaměřením disertační práce je problematika 

hudebně-pohybové výchovy dívek na 2. stupni ZŠ. Tato oblast specifikuje další předměty 

zkoumání, které jsou podrobeny bližší analýze prostřednictvím odborné literatury a 

pozorovaní. Dalšími předměty zkoumání jsou:  

Jaký je způsob realizace hudebně-pohybové výchovy na 2. stupni ZŠ? 

Jaká je atraktivita výuky HPV z pohledu žákyň a učitelů ŠTV? 

Používají učitelé hudbu a HPV ve své výuce ŠTV, pokud ano co je jejím 

přínosem? 

Na základně vytyčení výzkumného zaměření byly vybrány jednotlivé hudebně-

pohybové schopnosti, u kterých předpokládáme ovlivnění prostřednictvím intervenčního 

programu HPV: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, dynamická rovnováha, 

senzoricky-auditivní schopnost a pohybová tvořivost. Hudebně-pohybové schopnosti 

byly podrobeny zkoumání v podobě experimentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Schéma ideového konstruktu 

 

 

pozorování 
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8.2 Postup výzkumu a operacionalizace proměnných 

 

 

Ověření intervenčního programu je tvořeno dvěma částmi, pilotní studií a hlavním 

výzkumným šetřením.  

1. Pilotní výzkum zahrnuje posouzení vhodnosti: 

 nově vytvořeného intervenčního programu hudebně-pohybové výchovy 

na úroveň hudebně-pohybových schopností  

 realizace intervenčního programu v rámci ŠTV na ZŠ Sázavská 

 testové baterie hudebně-pohybových testů 

 statistických metod. 

2.   Hlavní výzkumné šetření zahrnuje 

 obsahové a personální zajištění intervenčního programu 

 ověření vlivu šestitýdenního programu na vybrané hudebně-pohybové 

schopnosti dívek na 2. stupni ZŠ (rytmická percepce, rytmická 

přizpůsobivosti, dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a 

senzoricky-auditivní schopnost) 

 statistické zpracování a analýza dat. 

 

Dle kategorií výzkumu má plán následující parametry: 

- z hlediska metodologické struktury se jedná o výzkum heuristický, sloužící k řešení 

otevřeného problému 

- podle vztahu k praxi, se jedná o aplikovaný výzkum, protože přináší praktické využití 

- podle délky trvání má výzkum podobu krátkodobého šetření 

- z hlediska explikační síly, tedy přesvědčivosti získaných výsledků, má výzkum 

charakter experimentu (Smékal, 2002). 

o Z hlediska nenáhodného výběru do experimentálních skupin, má plán 

výzkumu podobu kvaziexperimentu. Karlinger (1972) uvádí, že základním 

rysem kvaziexperimentálních plánů je, že nelze náhodně přiřadit probandy k 

jednotlivým experimentálním podmínkám. Výzkum proto vykazuje slabší 

vnitřní validitu, než „klasický“ experiment s náhodným výběrem. 
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Operacionalizace proměnných 

Převod výzkumného problému do empiricky testované podoby a transformace 

pojmů do podoby měřitelných indikátorů je předmětem operacionalizace proměnných ve 

výzkumu (Nedbálková, 2015). Grafickou ilustraci proměnných uvádí obrázek 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Operacionalizace proměnných disertační práce 

Z metodologického hlediska jsou měřeny intraindividuální diachronní vztahy 

mezi vstupní nezávisle proměnnou (naměřené hodnoty pretestu) a výstupní proměnnou 

(naměřené výsledky posttestu), obrázek 5. Vzhledem k záměrnému výběru dívek do 

skupin (školní třídy), má plán výzkumu podobu kvaziexperimentu (Chráska, 2016). 

Zpracování tohoto druhu experimentu může být zavádějící, protože není možné zaručit, 

že zvolená intervence je příčinou změn. Výsledky by mohly být přisuzovány známým i 

neznámým vnějším proměnným, které jsou označeny jako intervenující proměnné. 

 Za proměnné, které mohly mít vliv na působení intervence, byly považovány: 

hudebně-pohybové zájmy, věk, osobnost učitele/lektora, hodnoty pretestu, školní tělesná 

výchova. Hudebně-pohybové zájmy byly zjišťovány formou dotazníku a zaneseny do 

dvoufaktorové analýzy rozptylu (dotazník je součástí přílohy 3). Osobnost učitele byla 

následně hodnocena a zpracovávaná ve výzkumu. Proměnná věku byla zkonstantněna, 

intervence byla zacílena na stejné věkové období – pubescenci. Vliv školní tělesné 

výchovy byl vyvážen u všech respondentů z důvodu zákonné dvouhodinové týdenní 

dotace školní tělesné výchovy.  
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intervenující proměnná 
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8.3 Popis sledovaného souboru 

Výzkumný soubor 

Výzkumu se zúčastnily studentky základní školy Sázavská na pražských 

Vinohradech a studentky víceletého Gymnázia Na Vítězné pláni.  Hlavní výzkumný 

soubor tvořilo 89 žákyň (n = 89) ve věku 12–16 let, pro které byla podle rámcově 

vzdělávacích plánů základních škol určena hudebně-pohybová výchova.  

Současně byl vyhodnocován krátký dotazník, který obsahoval položky: přiřazené 

testovací číslo probanda, rok narození a hudebně-pohybové (h-p) zájmy. Ze získaných 

odpovědí „hudebně-pohybové zájmy“ bylo sestaveno 5 skupin, podle druhů zájmu: tanec 

(zahrnut: společenský tanec, balet, pole dance, street dance a hip hop), gymnastika 

(sportovní gymnastika, moderní gymnastka, teamgym, skoky na trampolíně), aerobic, hra 

na hudební nástroj, zpěv (sborový, nebo individuální s výukou) a jiné, nespecifikované 

sporty (atletika, parkur – jízda na koni, míčové hry). 

 

Tabulka 1 - Přehled věku a počet probandů ve skupinách 

  n nE1 nE2 nK 

Počet probandů 89 30 24 35 

Průměr věk 13,8 14,3 14,08 13,02 

SD věk 1,02 1,07 0,57 0,71 

 

Experimentální skupinu E1 tvořilo 30 dívek (nE1 = 30) ve věku 13-16 let, věkový 

průměr byl 14,3 let. Souborná skupina E1 byla složena z dívek sekundy (7. třída ZŠ) a 

kvarty (9. třídy ZŠ) na Gymnáziu na Vítězné pláni. Z celkového počtu 30 dívek uvedlo 

v dotazníku do svých h-p zájmů jednotlivě: 18x tanec, 5x aerobik, 4x gymnastiku, 13x 

hru na hudební nástroj, 4x zpěv a 9x jiný sport. Experimentální skupina E1 byla 

intervenována hudebně-pohybovým programem, který vedla vyučující dané školy. 

Experimentální skupina E2 (nE2 = 24) byla složena z celkového počtu 24 žákyň 

Základní školy Sázavská. Dívky byly studentkami 7. a 9. třídy ZŠ, průměrný věk byl 

14,08 let. Žákyně experimentální skupiny E2 ve svých hudebně-pohybových zájmech 

uváděly: 5x gymnastiku, 4x hru na hudební nástroj, 4x tanec, 1x zpěv a 2x jiný sport. 
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Experimentální skupina E2 byla intervenována hudebně-pohybovým programem, který 

vedla autorka programu. 

Kontrolní skupina K zahrnovala 35 dívek (nK = 35) ze Základní školy Sázavská, 

v průměrném věku 13,02 let. Žákyně byly v době šetření studentkami 8. ročníku ZŠ. 

Hudebně-pohybové zájmy dívek v kontrolní skupině byly uvedeny: 12x tanec a 12x hra 

na hudební nástroj, 9x jiný sport, 6x gymnastika, 2x aerobic a 2x zpěv. 

Celkové shrnutí hudebně-pohybových zájmů pro celou výzkumnou skupinu 89 

žákyň uvádí tabulka 2, ilustruje obrázek 6. Nejvíce se dívky ve svém čase věnovaly tanci 

(34x) a hře na hudební nástroj (29x), dále uvedly jiný sport (20x) a gymnastiku (15x), 

v nejmenším zastoupení je zpěv (7x) a aerobic (7x). 

 

Tabulka 2 - Hudebně-pohybové zájmy 

Skupina tanec aerobic gymnastika hra na 

nástroj 

zpěv jiný sport 

E1 18 5 4 13 4 9 

E2 4 0 5 4 1 2 

K 12 2 6 12 2 9 

Celkem 34 7 15 29 7 20 

 

 

Obrázek 6- Graf hudebně-pohybových zájmů 
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8.4 Použité metody 

 

Ve výzkumu byly použity metody: 

- k ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla použita baterie hudebně-

pohybových testů (Brtníková, 2009): test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické 

percepce, test dynamické rovnováhy a test společné pohybové tvořivosti a test 

rozlišování výšky tónu dle Bentleye. 

 

- pro analýzu dat byly použity testy:  

o Shapiro-Wilkův test normality, který zjišťuje povahu dat, jestli pochází z 

normálního, nebo nenormálního rozložení. Shapirův-Wilkův test se používá 

především pro výběry menších rozsahů, do 50 probandů.  

o  Leveneův test měří shodu rozptylů v daných výběrech. Jeho provedení je 

potřeba před analýzou rozptylu (ANOVA). 

o Wilcoxonův test odhaluje povahu statistické významnosti a užívá se 

v případě opakovaných měření stejných objektů. Ve srovnání se 

znaménkovým testem, který se používá v podobných situacích, má větší 

účinnost, odhalí i malé rozdíly mezi měřeními (Chráska, 2016). Využívá se 

pro data, která nepocházejí z normálního rozložení. 

o Párový t-test, je testem statistické významnosti, který se používá u dvojího 

měření. Test odhaluje statisticky významné rozdíly, mezi dvěma měřeními 

(Chráska, 2016). Používá se pro data s normální distribucí. 

o Mann-Whitney U-test je neparametrický test, který se používá v případech, 

kdy máme rozhodnout, zda dva výběry mohou pocházet ze stejného souboru, 

tedy jestli mají stejné rozdělení četností (Chráska, 2016). 

o ANOVA analýza rozptylu (z anglického ANalysis Of VAriance) je statistická 

metoda, která ověřuje shodnost středních hodnot pro více výběrů z 

normálního rozdělení se stejným rozptylem. Slouží k výpočtu rozptylu mezi 

průměry skupin a rozptylu uvnitř skupin. Dalším krokem při jednofaktorové 

analýze rozptylu je posouzení, zda rozptyl mezi skupinami je signifikantnější, 

než rozptyl uvnitř skupin, prostřednictvím F-testu (Chráska, 2016). 

o F-test se používá k objektivnímu posouzení poměru obou rozptylů (mezi 

průměry skupin a rozptylu uvnitř skupiny). Pokud je rozptyl mezi skupinami 
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výrazně větší, než rozptyl uvnitř skupin, mezi skupinami jsou statisticky 

významné rozdíly (Chráska, 2016). 

 

- grafické znázornění  

o Boxplot, neboli krabicový diagram umožňuje posouzení velikosti mediánu, 

symetrii a variabilitu datového souboru, včetně odlehlých či extrémních 

hodnot (Schulz, 2007). 

o Q-Q graf neboli kvantilově-kvantilový graf, umožňuje posoudit, zda datový 

soubor pochází z normálního rozložení. Využívá se zejména při posouzení 

normality datového souboru (Schulz, 2007).  
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8.5 Popis výzkumu 

 

Byl sledován vliv krátkodobé intervence hudebně-pohybového programu ve 

školní tělesné výchově na vybrané testy hudebně-pohybových schopností. Mezi 

pretestem a posttestem absolvovaly studentky po dobu šesti týdnů celkem deset lekcí 

intervenčního programu s inovačními prvky hudebně-pohybové výchovy. Testovaný 

soubor hlavního šetření byl rozdělen na tři skupiny (E1, E2, K), dvě experimentální 

skupiny a jedna skupina kontrolní. Skupina E1 byla vedena vyučující školní tělesné 

výchovy dané školy (Gymnázium Na Vítězné pláni), program u E2 probíhal pod vedením 

autorky programu s participací vyučující učitelky (ZŠ Sázavská) v rámci hodin školní 

tělesné výchovy. Testování kontrolní skupiny (K) probíhalo na ZŠ Sázavská s jinou, 

odlišnou skupinou probandů.  

Délka intervenčního programu byla volena na základě Rámcových vzdělávacích 

programů České republiky a postupů při tvorbě programů pro ŠTV na 6 týdnů. Z hlediska 

efektivity a obsahu aktivit v ŠTV je žádoucí měnit styl pohybových aktivit po 1 až 2 

měsících výuky (Ravn, 2007). Předchozí výzkumy s charakterem pedagogického 

experimentu také poukazují na ideální délku tvární intervenčních programů v ŠTV na 6–

8 týdnů (Brtníková, 2009, Dvořák, 2018). 

 

Obsah intervenčního programu 

Tvorba intervenčního programu je vázaná na RVP ZV, který vymezuje obsah a 

očekávané cíle vzdělávání. Rytmická gymnastika, hudebně-pohybová výchova a tanec 

patří mezi pohybové činnosti hodin školní tělesné výchovy, které se specifickým 

způsobem podílí na rozvoji očekávaných výstupů, posléze i klíčových kompetencí žáků. 

Stávají se tak hlavní náplní intervenčního programu. Při tvorbě je důležité zohlednit 

pohybovou a taneční zkušenost žákyň, stejně jako moderní hudbu a taneční styly, které 

jsou pro dívky v tomto věku atraktivní. 

Intervenční program, který je dílčím úkolem disertační práce, zohledňuje 

požadované nároky a snaží se být jednoduše realizovatelný i pro pedagoga bez předchozí 

taneční zkušenosti. Jednotlivé dvacetiminutové lekce na sebe tématicky navazují a 

nabízejí možnost použití v jakékoli části školní hodiny (úvodní, hlavní a závěrečná). 
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Intervenční program se skládá z následujících cvičení: 

- poznávání písní podle melodie  

- rytmické hry na tělo na hudbu 

- střídání chůze a běhu do rytmu  

- cvičení na rozehřátí na hudbu  

- mobilizační cvičení na hudbu  

- dynamické protahovací cvičení 

- statické protahovací cvičení s prvky jógy a dechovým cvičením 

- posilovací sestava na hudbu 

- cvičení na přizpůsobení pohybu do rytmu 

- koordinační sestava  

- tvorba hudebně-pohybové kompozice 

- taneční sestava A  

- taneční sestava B  
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8.6 Sběr a analýza dat 

 

Data byla sbírána prostřednictvím hudebně-pohybových, pohybových a 

hudebních testů, byla zapisována do připravených záznamových archů (příloha 5) a 

natočena na video, z důvodu přesné interpretace výsledků. 

1) Hudebně-pohybové testy: 

- Test rytmické percepce 

- Test rytmické přizpůsobivosti 

- Test společné pohybové tvořivosti 

2) Pohybové testy 

-     Motorický test dynamické rovnováhy 

3) Hudební test 

        -     Bentley test: rozeznávání výšky tónu. 

 

Analýza dat 

Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leuvenův test, Mann-

Whitney U test, Wilcoxonův test, parametrický dvouvýběrový t-test, zpracovány 

v programu Statistica. Deskriptivní statistika byla vypracována v programu Excel. 

Pro porovnání rozdílu mezi pretestem a postestem, byla použita jednofaktorová 

analýza rozptylu. Vliv hudebně-pohybových zájmů na jednotlivé proměnné testů byl 

vyhodnocen prostřednictvím dvou-faktorové ANOVY. Test společné pohybové 

tvořivosti byl testem skupinovým, nedaly se tedy hodnotit individuální změny 

jednotlivých probandů. Proto byl test vyjmut z deskriptivní statistiky a měření ANOVA. 

Hodnocení probandek v tomto testu je zařazeno do podkapitoly 9.3 Statistické a věcné 

zhodnocení efektu programu. Grafické znázornění bylo vypracováno prostřednictvím 

boxplotu v programu Excel a Q-Q grafu pro znázornění distribuce dat. 

 

 

 

 



80 

 

8.7 Pilotní výzkum 

 

Byl ověřován vliv šestitýdenního intervenčního programu s obsahem hudebně-

pohybové výchovy na změny v úrovni hudebně-pohybových schopností, prezentované 

určitými dovednostmi. Byly stanoveny pracovní hypotézy:  

 H0: Intervenční program nemá vliv na rozvoj vybraných hudebně-pohybových 

dovedností. 

H1: Intervenční program má vliv na rozvoj vybraných hudebně-pohybových dovedností. 

Výzkumný soubor 

 Předvýzkumu se zúčastnily studentky základní školy Sázavská na pražských 

Vinohradech. Soubor tvořilo 14 žákyň ve věku 12–14 let, pro které byla podle rámcově 

vzdělávacích plánů základních škol určena hudebně-pohybová výchova. Vzhledem k 

záměrnému výběru dívek do skupin (školní třídy), měl plán výzkumu podobu 

kvaziexperimentu. Ze dvou tříd 7. a 8. ročníku ZŠ byla učitelkou tělesné výchovy vybrána 

jedna experimentální skupina, která byla hodnocena pretestem a posttestem vybraných 

hudebně-pohybových testů, ověřených na studentkách SŠ. Mezi pretestem a posttestem 

absolvovaly probandky po dobu šesti týdnů celkem deset lekcí intervenčního programu s 

inovačními prvky hudebně-pohybové výchovy. Program HPV probíhal pod vedením 

autorky programu s participací vyučující učitelky v rámci hodin školní tělesné výchovy. 

Na základě studia výzkumných prací české i zahraniční literatury byly zvoleny 

aplikované hudebně-pohybové testy. Zjištění působnosti programu bylo ověřeno 

komparativním experimentem s párovými testy (pretest a posttest). Testy byly zvoleny 

tak, aby byly dobře proveditelné ve školním prostředí ve skupině probandek. Důraz byl 

kladen na obsahovou validitu testu a vhodnou délku testu vzhledem k realizaci během 

vyučovací jednotky.  

Použité metody 

K hodnocení hudebně-pohybových schopností byla použita baterie hudebně-

pohybových testů s následujícími subtesty: 

- test rytmické percepce 

- test rytmické přizpůsobivosti 

- test dynamické rovnováhy 

- test společné pohybové tvořivosti. 
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Postup výzkumu a sběr dat 

V pilotní studii byl ověřován vliv intervenčního programu aplikovaný v hodinách 

školní tělesné výchovy na ZŠ v délce trvání 6 týdnů. Byl sestaven plán lekcí, které byly 

postupně realizovány v hlavní části vyučovací jednotky. Doba trvání každé intervence 

byla 20 minut. Probandky byly po dobu trvání intervence a testování pod dohledem 

vyučujícího pedagoga a autora programu. Do testování byly zařazeny žákyně, které se 

účastnily dvojího měření a absolvovaly 80 % intervenčního programu (8 lekcí). Testování 

probíhalo během dvou vyučovacích hodin (pretest, posttest). Všechny žákyně 

absolvovaly testy rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti a dynamické rovnováhy; 

postupně, jedna po druhé. Test společné pohybové tvořivosti absolvovaly paralelně ve 

dvou skupinách. Testované osoby byly nahrávány na fotoaparát (Canon) z důvodu přesné 

interpretace výsledků. Byly vytvořeny záznamové archy a hodnotící tabulky pro 

jednotlivé testy. 

Analýza dat 

U všech výsledků vstupních a výstupních vybraných testů hudebně-pohybových 

schopností bylo posuzováno normální rozdělení dat prostřednictvím Shapiro-Wilkova 

testu s určenou hladinou statistické významnosti α=0,05, statistická analýza byla 

provedena v programu STATISTICA. Na základě výsledků byl proveden výběr 

statistických testů pro ověření rozdílů pretestu a posttestu vybraných testů hudebně-

pohybových schopností. Párový t-test pro data s normálním rozdělením a neparametrický 

Wilcoxonův test pro data s distribucí jinou. Všechny statistické testy byly realizovány s 

5 % rizikem (α=0,05). 

Výsledky 

Čtrnáct žákyň druhého stupně základní školy ve věku od 12 do 14 let absolvovalo 

šestitýdenní intervenční pohybový program zaměřený na stimulaci hudebně-pohybových 

schopností. Výsledky Shapiro-Wilkova testu ukázaly, že testové skóre pretestu i posttestu 

dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti měly normální distribuci dat 

(tabulka 3), p-hodnoty byly vyšší než zvolená hladina významnosti. Čím se hodnota 

testovacího kritéria blížila číslu 1, tím byla lepší shoda, mezi teoretickým a empirickým 

modelem (Boháčková, 2009). Rozdělení dat u testů rytmické percepce a rytmické 

přizpůsobivosti naopak normální distribuci nevykázala.  
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Tabulka 3 - Výsledky Shapiro-Wilkova testu 

   Proměnná Hodnoty test. 

kritéria 

p  p- hodnoty 

Pretest Rytmická percepce 0,65          0,0001 

Posttest Rytmická percepce 0,77  0,0024 

Pretest Rytmická přizpůsobivost 0,77  0,0024 

Posttest Rytmická přizpůsobivost 0,67  0,0002 

Pretest Dynamická rovnováha 0,94  0,4578 

Posttest Dynamická rovnováha 0,94  0,4789 

Pretest Společná pohybová tv. 0,93  0,3078 

Posttest Společná pohybová tv. 0,91  0,1772 

 

Na základě výsledků byl proveden výběr statistických testů pro ověření rozdílů 

pretestu a posttestu vybraných testů hudebně-pohybových schopností. Párový t-test pro 

data s normálním rozdělením a neparametrický Wilcoxonův test pro data s distribucí 

jinou. Všechny statistické testy byly realizovány s 5 % rizikem (α=0,05). 

 

Tabulka 4 - Výsledky rytmické percepce a r. přizpůsobivosti: Wilcoxonův párový test 

Proměnná Průměr Směrodatná odchylka p-hodnoty 

Rytmická percepce – pretest 5,79 4,87   

Rytmická percepce – posttets 5,36 4,37 0,55 

Rytmická přizpůsobivost – pretest 17,29 9,7   

Rytmická přizpůsobivost – posttest  13,71 9,95 0,44 

 

Získané výsledky testů rytmické percepce a rytmické přizpůsobivosti neprokázaly 

statisticky významné zlepšení (tabulka 4). P-hodnoty testů byly vyšší (rytmická percepce 

0,55, rytmická přizpůsobivost 0,44) než zvolená hladina významnosti. 
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Tabulka 5 - Výsledky dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti: T-test 

Proměnná Průměr Směrodatná 

odchylka 

p-

hodnoty 

Dynamická rovnováha - pretest  19,40 4,26   

Dynamická rovnováha - posttest  16,38 2,79 0,003 

Společná pohybová tvořivost - pretest  2,07 1,20   

Společná pohybová tvořivost - 

posttest  

2,86 1,41 0,001 

 

U testu dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti byl prokázán 

statisticky významný rozdíl v hodnotách pretestu a posttestu. P-hodnota t-testu 

dynamické rovnováhy byla nižší (0,003) než zvolená hladina významnosti (0,05). P-

hodnota t-testu společné pohybové tvořivosti byla také nižší (0,001) než stejně zvolená 

hladina významnosti. Výsledky párového t-testu byly provedeny u dvou ze čtyř testů. 

Konkrétně u testů dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti. V obou 

případech výsledky ukázaly na statisticky významné rozdíly mezi pretestem a posttestem 

(tabulka 5).  

 

Souhrn 

Realizovaný intervenční program a analýza dosažených výsledků přinesly dvě 

rozdílná zjištění. Na straně jedné, signifikantní rozdíly ve výsledcích testovaných žákyň 

v testu dynamické rovnováhy a v testu společné pohybové tvořivosti. Na straně druhé, 

nevýznamné změny v testech rytmické percepce a rytmické přizpůsobivosti.  

Cílem předvýzkumu bylo vytvořit návrh intervenčního programu hudebně-

pohybové výchovy a ověřit jeho vliv na vybrané hudebně-pohybové schopnosti skupiny 

žákyň ZŠ. 

Na základě získaných výsledků bylo možno odpovědět, že pro daný výzkumný 

soubor platilo, že v případě hodnocení úrovně společné pohybové tvořivosti a dynamické 

rovnováhy měl aplikovaný intervenční program rozvíjející vliv. Na úroveň hodnocení 
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rytmické percepce a rytmické přizpůsobivosti intervenční pohybový program vliv 

neměl.   

 

Závěr 

Ukázalo se, že pro získání průkaznějších výsledků je nutno provést experimentální 

studii s větší skupinou respondentek, zajistit dvě experimentální skupiny kdy alespoň 

jedna experimentální skupina je vedena daným učitelem TV a porovnat působení 

programu s kontrolní skupinou. Pro korektní výsledky je nutno rozšířit měření o další 

standardizované metody testování hudebně-pohybových schopností.  V rámci tvorby 

intervenčního programu je potřeba se více zaměřit na aktivity pro rozvoj rytmické 

percepce a rytmické přizpůsobivosti. Pro úspěšné uplatnění a pochopení programu je 

nutno rozšířit znalosti žákyň v oblasti teorie základních pojmů hudební rytmiky a jejich 

následné propojení do pohybové praxe.  

Změny přijaté do hlavního výzkumu na základě pilotního šetření 

- změny v intervenčním programu: přidání cvičení pro stimulaci rytmické 

percepce a rytmické přizpůsobivosti, rozšíření znalostí o základních hudebně-

pohybových pojmech 

- přidání testu ze standardizované baterie pro testování hudebnosti 

- srovnání experimentální skupiny se skupinou kontrolní, rozšíření počtu 

probandek 

- porovnání dvou experimentálních skupin intervenovaných odlišným učitelem, 

ale stejným programem 

- statistické zpracování podrobit hlubší statistické analýze (ANOVA). 
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9 VÝSLEDKY  

Hlavní výzkumné šetření je realizováno: 

-  deskriptivní statistikou, která popisuje základní rozdělení dat v souborech, 

-  ANOVOU, která zkoumá efekt programu a faktory (zájmy) mající vliv na 

výsledky probandek v hudebně-pohybových testech, 

- statistickými testy, které srovnávají na hladině statistické významnosti vliv 

učitelů na efekt programu, efekt programu na experimentální skupinu a 

věcnou významnost programu. 

 

9.1 Deskriptivní statistika 

 

Deskriptivní statistika neboli popisná statistika, slouží k přehlednější orientaci 

v získaných datech. Součástí popisování statistického souboru je zobrazování dat v 

grafech. Díky ilustraci je možné se o získaných hodnotách více zamýšlet (Hendl, 2004). 

Analýza vstupních dat – pretest 

Tabulka 6 prezentuje naměřená vstupní data (hodnoty pretestu) v jednotlivých 

položkách hudebně-pohybových testů, obrázek 7 ilustruje distribuci získaných dat. 

Výsledky testů se pohybují v odlišných veličinách (rytmická percepce a testování dle 

Benteye: body; rytmická přizpůsobivost a dynamická rovnováha: čas), barevné šipky pod 

jednotlivými proměnnými znázorňují žádoucí změnu veličin (zvýšení počtu bodů, snížení 

naměřeného času). Záměrně není analyzován test společné pohybové tvořivosti, protože 

by se vzhledem k skupinové povaze testu nedal porovnávat s individuálními rozdíly. 

Tabulka 6 - Průměry jednotlivých proměnných ve skupinách v protestu 

testovaná 

skupina 

rytmická 

percepce 

rytmická 

 přizpůsobiv. 

dynamická  

rovnováha 

senzo. 

auditivní sch.  

E1 8,77 1,43 17,28 13,1 

E2 2,96 13,58 21,02 11,58 

K 3,15 6,38 21,79 12,24 

Celkem 5,01 6,67 20,04 12,35 

 

https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Typy_graf%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Typy_graf%C5%AF&action=edit&redlink=1
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Obrázek 7 - Krabicový graf vstupních hodnot 

 

Průměry hodnot experimentálních a kontrolní skupiny byly značně odlišné již na 

začátku testování. Zejména E1 vykazovala nízké, tedy velice dobré hodnoty v prvním 

měření testu rytmické přizpůsobivosti. Oproti tomu získaná vstupní data skupiny E2 

vypovídala o velkých rozdílech probandů, naměřených v testech rytmické 

přizpůsobivosti. Nejvíce se jednotlivé skupiny od sebe lišily v testech rytmické percepce 

a rytmické přizpůsobivosti. Naopak podobné hodnoty jednotlivých skupin byly patrné 

v Bentleyho testu senzoricko-auditivní schopnosti. K skupina vykazovala v porovnání 

s E1 a E2 nejhorší výsledky v testu dynamické rovnováhy. Celkově skupina E1 

dosahovala lepších výsledků ve všech testech již na začátku experimentálního šetření. 

Z grafu je čitelné symetrické rozdělení dat, minimum odlehlých hodnot.  Je však možné 

dle grafu pochybovat o shodnosti průměru všech skupin v jednotlivých proměnných. 
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Analýza výstupních dat – posttestu 

 

Tabulka 7 prezentuje naměřená výstupní data po absolvování intervenčního 

programu. Data jsou zobrazena v průměrech. Barevné šipky zobrazují žádoucí změnu 

jednotlivých veličin. Obrázek 8 ilustruje krabicový graf výsledků probandek v posttestu.  

 

Tabulka 7 - Průměry jednotlivých proměnných ve skupinách v posttestu 

testovaná 

skupina 

rytmická  

percepce 

 

rytmická 

přizpůsobis. 

dynamická  

rovnováha 

senzo. 

auditivní sch.  

E1 11,13 0,97 15,74 13,27 

E2 4,58 8,33 18,63 12,92 

K 4,91 6,65 21,69 12,12 

Celkem 6,94 5,17 18,83 12,72 

 

 

Obrázek 8 - Krabicový graf výstupních hodnot 
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Skupina E1 dosahovala maximálně nejlepších hodnot v testu rytmické percepce 

až na několik odlehlých měření. Podobně to bylo patrné i v testu rytmické 

přizpůsobivosti. Celkové rozložení dat skupiny E1 dosahovalo menší šíře, probandky 

byly ve svých výsledcích více kompaktní než ostatní skupiny. Bentley test všech skupin 

opět vykazoval podobné tendence. 

 

Porovnání pretestu a posttestu 

Uvedené grafy 9–12 (obrázky 9–12) ilustrují změny naměřených dat jednotlivých 

experimentálních skupin po intervenčním programu. Z hlediska dílčích proměnných je 

možno pozorovat odlišnost mezi pre-post testováním. Výsledky jsou prezentovány 

krabicovými grafy a znázorňují tendence uvnitř skupiny i meziskupinová porovnání. 
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RYTMICKÁ PERCEPCE 

Cílem testu rytmické percepce bylo vnímat a správně tlesknout na 2 a 3 dobu ve 

4/4 rytmu. Maximální počet dvojúderů v testu byl 12, proto také maximální hranice byla 

na hodnotě č. 12. Celkově všechny skupiny zaznamenaly zlepšení jak v mediánových 

hodnotách, tak i ve všeobecné tendenci jednotlivých skupin. Minimální zlepšení oproti 

prvnímu měření zaznamenala skupina E1, mediány byly na stejné hranici, ale distribuce 

jednotlivých hodnot se v průběhu druhého měření přiblížila maximální hranici. 

Experimentální skupina 2 vykazovala zlepšení jak mediánů, tak maximální dosažené 

úrovně jednotlivců. Kontrolní skupina také dosahovala vyšších hodnot druhého měření 

(obrázek 9). 

 

 

Obrázek 9 - Rytmická percepce 
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RYTMICKÁ PŘIZPŮSOBIVOST 

Test rytmické přizpůsobivosti měřil čas v sekundách, za který probandky 

přizpůsobily svůj pohyb do rytmu. Čím se hodnoty blížily nule, tím byly výsledky lepší. 

Sumárně byl vidět sestupný trend v průběhu měření u experimentálních skupin E1 a E2. 

Skupina E1 dosahovala nejnižší hodnoty u obou měření. V pretestu byla patrná širší 

distribuce dat jednotlivých probandek a vyšší variace hodnot. V posttestu byla celá 

skupina blíže nižším, tedy lepším hodnotám.  Skupina E2 dosahovala největší zlepšení, 

medián vykazoval zřejmé snížení hodnot, ale větší variační rozpětí v naměřených 

hodnotách posttestu. U kontrolní skupiny jsme pozorovali mírné zhoršení mediánu, ale i 

horního kvartilu posttestových dat. Maximální hranice prvního i druhého měření byla u 

kontrolní skupiny totožná (obrázek 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Rytmická přizpůsobivost 
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DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA 

Test dynamické rovnováhy hodnotil čas, za který probandky přešly vytyčený úsek 

tandemovou (provazochodeckou) chůzí. Nižší hodnoty skórovaly lepším výsledkům. 

Všechny skupiny vykazovaly zlepšení mediánů, které nabývaly souměrných hodnot. 

Pretest E1 dosahoval širší variace vyšších hodnot v pretestu a nižších hodnot v posttestu. 

Výraznějšího zlepšení nabývaly mediány E2, kvartily měly taktéž sestupnou tendenci, ale 

lišily se  šíří variačního rozpětí v pretestu a posttestu. Kontrolní skupina vykazovala 

nejnižší zlepšení probandů jak v mediánu, maximálních i minimálních hodnotách 

(obrázek 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Dynamická rovnováha 
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TEST HUDEBNOSTI DLE A. BENTEYE (rozlišování výšky tónu, senzoricko-auditivní 

schopnost) 

Benteyův test rozlišování výšky tónu zaznamenával správné odpovědi. Probandky 

rozeznávaly shodu, nebo odlišnost dvou, po sobě hrajících tónů. Za každou správnou 

odpověd se udělovaly body, maximální počet získaných bodů byl 20. Zlepšení 

v mediánech bylo zřejmé pouze u skupiny E1, centrální tendence u skupin E2 a K zůstala 

stejná. Patrný byl široký variační rozptyl dolního kvartilu skupiny E2 v pretestu, který 

zaznamenal  výrazné snížení v posttestu (obrázek 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 - Benteyův test 
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Porovnání pretestu a posttestu – souborný graf 

Souborný graf 13 (obrázek 13) ilustruje naměřené rozdíly mezi pretestem a 

posttestem a znázorňuje skupinové tendence v závislosti do rozdělení do skupin E1, E2 a 

K.

Obrázek 13 - Skupinové tendence pretestových a posttestových hodnot 

V testech rytmické percepce dosahovala skupina E1 nejlepších výsledků, tedy 

vysoké zlepšení, ovšem s největším variačním rozpětím. Skupiny E2 a K byly výkonově 

podobné.  V testech rytmické přizpůsobivosti došlo k největší změně u skupiny E2, 

výsledky jednotlivých probandek se mezi sebou výrazně lišily. Skupiny E1 a 

K dosahovaly v testu stejného, minimálního zlepšení, kontrolní skupina zaznamenala 

více probandek s odlehlými hodnotami. V testech dynamické rovnováhy dosahovala 

největšího zlepšení skupina E2, podobně i skupina E1. Kontrolní skupina nezaznamenala 

významný rozdíl mezi prvním a druhým měřením. V testech hudebnosti bylo patrné 

zlepšení skupiny E2 oproti ostatním skupinám. 

Celkově byly změny nejvíce zřejmé u skupiny E2, nárůst byl nápadný zejména 

v testech rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a v testování hudebnosti dle 

Bentleye. Naopak, nejmenší změny zaznamenala kontrolní skupina, která zároveň 

disponovala největším počtem odlehlých pozorování. Symetrické rozdělení skupiny K, 

nebo nulovou změnu skupiny K si vysvětlujeme pozitivně. Můžeme se domnívat, že se u 

žádné skupiny nevyskytl vnější vliv, který by výsledky testů ovlivnil, například 

zapamatování si baterie testů, které by zabránilo lepšímu skóre.  
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9.2 Analýza rozptylu – ANOVA 

 

Další zpracování výsledků hlavního řešení bylo realizováno analýzou rozptylu, 

z důvodu získání přesnějších výsledků. Chráska (2016) uvádí, že ANOVA vychází 

z rozptylu dat uvnitř skupiny, představuje lepší a spolehlivější odhad, protože není 

ovlivněn možnými rozdíly mezi skupinami.  

Výsledky testu společné pohybové tvořivosti nebyly záměrně počítány. ANOVA 

pracuje s individuálními rozdíly mezi jednotlivci, což u testu společné pohybové 

tvořivosti nebylo možné. Rozdíly byly v tomto testování skupinového charakteru. 

JEDNOFAKTOROVÁ ANOVA 

Prostřednictvím jedno-faktorové ANOVY byly zjišťovány rozdíly v průměru 

(pretest-posttest) skupinami proměnných. Hodnocen byl efekt programu na 

experimentální skupinu (E1+E2), patrný v tabulce 8. 

Zpracování ANOVA předcházelo testování homogenity rozptylů (Leveneův test), 

zajištění normality Shapiro-Wilkovým testem a odstranění odlehlých pozorování, které 

by mohly být důvodem k zamítnutí normality (obrázek 14–16). Následovalo určení F 

hodnoty a posouzení efektu programu prostřednictvím hodnoty Pr (>F). 

Pr (>F) určuje, na jaké hladině významnosti je možné zamítnout hypotézu, že oba 

použité modely jsou rovnocenné. Srovnává se hodnota F s kritickou hodnotou F pro 

hladinu významnosti 0,05 a je-li menší, rovnocennost modelů se zamítne. Nabývá-li 

hodnota Pr (>F) následujících hodnot, efekt programu je definován jako: 0 velký; 0,001 

střední; 0,05–0,01 malý; 0,1–1 slabý. 

Tabulka 8 - Efekt intervenčního programu na experimentální skupinu (E1+E2) 

závisle proměnná S/W test,  

p-

hodnota 

Leven 

test 

  

součet 

čtverc

ů 

s

v 

F-

hodnota 

Pr (>F) 

rytmická percepce 0,000 0,09 11,3 2 1,25 0,29 

rytmická přizpůsobivost 0,000 0.02 111 2 3,50 0,035 

dynamická rovnováha 0.082 0.32 61 2 1,86 0,16 

senzoricko-auditivní sch. 0,25 0.08 12,2 2 1,07 0,35 

 Podmínky pro ANOVU jsou splněny, pokud je p-hodnota S/W a Levenova testu větší než 0,05. 
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 Výsledky Shapiro-Wilkovu testu v hodnocení rytmické percepce a rytmické 

přizpůsobivosti nevykazovaly normální rozdělení dat. P-hodnoty byly nižší než zvolená 

hladina významnosti. Leveneův test neodhalil shodu rozptylu v testu rytmické 

přizpůsobivosti. V testování závisle proměnných rytmické percepce a rytmické 

přizpůsobivosti, nebyly splněné podmínky pro analýzu rozptylu. V testování závisle 

proměnných dynamické rovnováhy a senzoricky-auditivní schopnosti–Bentley, 

předpokady pro ANOVU byly splněné. 

V testu rytmické percepce byl velký počet probandek s odlehlými hodnotami (graf 

14), nejsou splněné předpoklady pro výpočet, výsledky ANOVA v tomto testu nebyly 

relevantní. ANOVA v testu rytmické přizpůsobivosti vycházela významně, ale 

předpoklady distribuce dat nebyly zachovány. Čím více byly z testování odstraněny 

odlehlé hodnoty, tím byly horší výsledky testů ANOVA (graf 15). Byl tedy patrný vliv 

odlehlých pozorování na výsledky testů rytmické přizpůsobivosti. Předpoklady pro 

ANOVA v testu dynamické rovnováhy byly splněny, s výsledkem Pr (>F) 0,16 se dalo 

uvažovat o malém efektu intervenčního programu na proměnnou dynamické rovnováhy. 

Podmínky pro ANOVA v testování senzoricky-auditivní schopnosti byly zachovány, 

hodnota Pr (>F) 0,35 vypovídala o velmi slabém vlivu programu na experimentální 

skupiny (graf 17). 

Na grafech 14–17 jsme mohli posoudit, jestli data pocházela z normálního 

rozložení. Data byla zobrazena bez outlierů, tedy hodnot, které byla třeba vyloučit z testů, 

z důvodu zachování normality dat. Ta byla podmínkou pro vyhodnocení jedno-faktorové 

ANOVY. 
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Obrázek 14 - Graf normality: rytmická percepce 

 

  

Obrázek 15 - Graf normality: rytmická přizpůsobivost 
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Obrázek 16 - Graf normality: dynamická rovnováha 

 

 

Obrázek 17- Graf normality: Benteyův test 
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Z jednofaktorové ANOVY byl patrný vliv programu na schopnost (proměnnou) 

dynamické rovnováhy a senzoricko-auditivní schopnosti (Bentleyův test) na výsledky 

probandek v testu. V testu rytmické percepce a rytmické přizpůsobivosti nebyly splněny 

předpoklady pro použití ANOVA, výsledky by nebylo možné brát za relevantní.

 Jednofaktorová ANOVA zkoumala rozdíly průměrů (pretest-posttest) mezi 

experimentálními skupinami. Pro zjištění, jestli došlo ke změnám v jednotlivých 

proměnných v závislosti na skupině, by bylo třeba použít jinou statistickou metodu. 

 

DVOUFAKTOROVÁ ANOVA 

 

Dvoufaktorová ANOVA zkoumala vliv více faktorů na závisle proměnnou. 

Sledovali jsme vliv faktoru  „zájem“ (tanec, hudební nástroj, gymnastika a jiný sport), na 

výsledky posttestu  v interakci s jednotlivou proměnou (rytmická percepce, rytmická 

přizpůsobivost, dynamická rovnováha a senzoricko-auditivní schopnost). Zájmy 

„aerobik“ a „zpěv“ byly kvůli nízkému počtu pozorování vyloučeny z ANOVY. 

Dvoufaktorová ANOVA byla počítána v programu R. Výsledky byly prezentovány bez 

odlehlých pozorování. Testování opět předcházely testy homogenity a distribuce dat. 

 

Tabulka 9 - Vliv zájmů na výsledky hodnot v posttestu 

proměnná: ryt. přizpůsobivost Pr(>F)   

interakce: tanec 0,72 

interakce: hudební nástroj 0,86 

interakce: gymnastika 0,64 

interakce: jiný sport 0,12 

  

proměnná: senzo.-audi. schop.  

interakce: tanec 0,45 

interakce: hudební nástroj 0,21 

interakce: gymnastika 0,04 

interakce: jiný sport 0,82 

proměnná: rytm. percepce Pr(>F)   

interakce: tanec 0,73 

interakce: hudební nástroj 0,78 

interakce: gymnastika 0,97 

interakce: jiný sport 0,84 

  

proměnná: dyn. rovnováha  

interakce: tanec 0,41 

interakce: hudební nástroj 0,08 

interakce: gymnastika 0,17 

interakce: jiný sport 0,40 
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Tabulka 9 prezentuje získané výsledky. Na výsledky testů v rytmické percepci nebyl 

prokazatelný vliv námi vybraného zájmu. Data Pr (> F) nenabývala nižších hodnot, které 

by vypovídaly o vlivu zájmu na rytmickou percepci. Testování rytmické přizpůsobivosti 

zaznamenalo vliv zájmu „jiný sport“, hodnota Pr (>F) byla 0,12. Nejvíce interakcí se 

zájmem dosahovala dynamická rovnováha. Střední vliv byl patrný v zájmu „hudební 

nástroj“ Pr (> F) 0,08 a malý vliv se zájmem gymnastika Pr (> F)  0,17.  Senzoricko-

auditivní schopnost zaznamenala střední interakci se zájmem „gymnastika“ Pr (>F)   0,04. 
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9.3 Statistické a věcné zhodnocení efektu programu 

 

Dílčí výsledková část blíže zkoumala statistickou a věcnou významnost programu 

na experimentální skupiny a porovnávala naměřené výsledky s kontrolní skupinou. 

Věnovala se skupinovému trendu a zhodnocení programu v závislosti na lektorovi 

(rozdíly mezi E1 a E2). Protože analýza rozptylu se v testech rytmické percepce a 

rytmické přizpůsobivosti ukázala jako neúčinná, přistoupili jsme k měření statistickými 

testy, které porovnávaly skupiny mezi sebou ( Wilcoxonův test, neparametrický Mann-

Whitney U test a dvouvýběrový t-test).  

 

EFEKT PROGRAMU NA EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINU 

Soubor experimentální (E1 + E2), intervenované skupiny tvořilo 54 žákyň. 

Experimentální skupina byla intervenována šestitýdenním hudebně-pohybovým 

programem. Z důvodu skupinového vyhodnocení testů vstupoval do zkoumání i test 

společné pohybové tvořivosti. U všech výsledků vstupních a výstupních testů bylo 

hodnoceno normální rozdělení dat prostřednictvím Shapiro-Wilkova testu s určenou 

hladinou statistické významnosti α=0,05 (tabulka 10). Výsledky byly zpracovány 

v programu Statistika.  
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Tabulka 10 - Rozložení dat 

Test Hodnota test. 

kritéria 

p-hodnota 

 

Rytmická percepce PRE SW-W = 0,83 p = 0,00000 

Rytmická přizpůsobivost PRE SW-W = 0,73 p = 0,00000 

Dynamická rovnováha PRE SW-W = 0,96 p = 0,04 

Společná pohybová tvořivost PRE SW-W = 0,85 p = 0,00001 

Bentley – senzoricko-auditivní s. PRE SW-W = 0,94 p = 0,0085 

Rytmická percepce POST SW-W = 0,75 p = 0,00000 

Rytmická přizpůsobivost POST SW-W = 0,64 p = 0,0000 

Dynamická rovnováha POST SW-W = 0,95 p = 0,02 

Společná pohybová tvořivost SW-W = 0,74 p = 0,00000 

Bentley – senzoricko-auditivní s. POST SW-W = 0,97 p = 0,18 

 

Všechny výběry, kromě posttestu rozlišování výšky tónu, nepocházely 

z normálního rozdělení. P-hodnoty testu byly nižší než zvolená hladina významnosti 0,05. 

Veškeré rozdíly v pretestech a posttestech byly ověřeny neparametrickým 

Wilcoxonovým párovým testem (tabulka 11).  

Tabulka 11 - Výsledky Wicoxonova test 

Dvojice proměnných  Z  p-

hodnota 

Rytmická percepce PRE & POST 3,63 0,0003 

Rytmická přizpůsobivost PRE & POST 2,49 0,013 

Dynamická rovnováha PRE & POST 3,10 0,002 

Společná pohybová tvořivost PRE & POST 6,51 0,000 

Bentley PRE & POST 1,35 0,18 
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Statisticky významné rozdíly mezi výsledky pretestu a posttestu byly nalezeny u 

testů rytmické percepce (p = 0,0003), rytmické přizpůsobivosti (p = 0,013), dynamické 

rovnováhy (p = 0,002) a společné pohybové tvořivosti (p = 0,000). Senzoricko-auditivní 

schopnost se u testování Bentley statisticky významně nezlepšila.   

  

Tabulka 12 - Věcná významnost efektu programu na experimentální skupinu – 

Wilcoxonův párový test 

Dvojice proměnných 

 

N  Z Věcná 

významnost 

Rytmická percepce_PRE & POST 33 3,63 0,45 

Rytmická přizpůsobivost_PRE & POST 32 2,49 0,31 

Dynamická rovnováha_PRE & POST 56 3,10 0,30 

Společná pohybová tvořivost_PRE & POST 56 6,51 0,62 

Bentley - rozlišování výšky tonu_PRE & 

POST 

46 1,35 0,14 

Vysvětlivky: efekt programu; minimální, malý, střední 

 

Věcná významnost programu na experimentální skupinu (tabulka 12) byla 

zjišťována pomocí vzorce 𝑟 = 𝑍/√𝑁, který kalkuloval s hodnotou testovacího kritéria 

(Z) a počtem měření (N). Hladina věcné významnosti („size of effect“) byla posouzena 

pomocí Cohenova koeficientu účinku d (Cohen, 1994), kdy bylo možno usuzovat o 

velkém efektu, pokud bylo d větší než 0,8; pro d z intervalu 0,5–0,8 byl efekt střední; pro 

d z intervalu 0,5–0,2 byl efekt malý a efekt pod hodnotou 0,2 bylo možno považovat za 

minimální. Efekt programu prokázal největší významný vliv na proměnnou „společná 

pohybová tvořivost“ (0,62), naopak vliv na senzoricky auditivní schopnost byl minimální, 

což dokázala i statistická významnost programu. 
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VLIV LEKTORA NA EFEKT PROGRAMU 

Pro porovnání zlepšení probandů v závislosti vyučujícím (E1 a E2) byl použit 

neparametrický Mann-Whitney U test (rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost a 

společná pohybová tvořivost) a parametrický dvouvýběrový t-test (dynamická rovnováha 

a senzoricko auditivní schopnost), výsledky prezentovány v tabulce 13. 

 

Tabulka 13 - Výsledky Mann-Whitney U Testu a Parametrického dvouvýběrového t-

testu 

Proměnná  

Mann-Whitney U Test 

 Sčt poř. 

(L1) 

Sčt poř. (L2) 

 

Z p-hodnota 

 

Rytmická percepce 873 723 -0,17 0,87 

Rytmická přizpůsobivost  995 601 1,83 0,07 

Společná-pohybová 

tvořivost 

871 725 -0,20 0,84 

 Parametrický dvouvýběrový t-test 

Průměr (L1) Průměr (L2) t sv p-hodnota 

Dynamická rovnováha -1,57 -2,31 0,62 54 0,54 

Bentley: senzoricko-

auditivní schopnost 

0,19 1,28 -1,27 54 0,21 

 

P-hodnoty testů byly vyšší než zvolená hladina významnosti 0,05, výsledky se od 

sebe v jednotlivých skupinách statisticky nelišily. Bylo možné uvažovat o nezávislosti 

naměřených výsledků na lektorovi, který program vedl.  
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Souhrn 

Deskriptivní statistika: naměřené výsledky vstupních testů přinesly rozdílné 

hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin. E1 dosahovala lepších 

vstupních dat ve všech testech. Největší rozdíly skupin byly zjevné v testech rytmických 

schopností, nejmenší rozdíly byly mezi vstupními hodnotami v testu hudebnosti dle 

Bentleye. 

Změny rozdílu hodnot mezi dvěma měřeními (pretest-posttest) byly v grafu 

boxplot viditelné zejména u E1 a E2, kontrolní skupina se změnila jen nepatrně. V testu 

rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a senzoricko-auditivní schopnosti došlo 

k největšímu zlepšení u skupiny E2, která byla intervenována autorkou programu, ale 

zároveň měla nejhorší vstupní hodnoty. 

Jednofaktorová ANOVA prokázala efekt programu na schopnost dynamické 

rovnováhy a senzoricko-auditivní schopnosti u experimentální skupiny (E1+E2). Pro 

testy rytmické percepce, a rytmické přizpůsobivosti nebyly splněny předpoklady pro 

použití analýzy rozptylu. 

Dvoufaktorová ANOVA zkoumala vztah jednotlivých zájmů na výsledky 

probandek v testu hudebně-pohybových schopností. Zájem „tanec“ neovlivnil žádnou 

z proměnných. Zájem „hudební nástroj“ měl středně silný vliv na výsledky testů 

v dynamické rovnováze. Zájem „gymnastika“ zaznamenal malý efekt na výsledky v testu 

dynamické rovnováhy a střední efekt v testování hudebnosti. Zájem „jiný sport“ skóroval 

s malou interakcí v testu rytmické přizpůsobivosti. 

Statistická a věcná významnost: statisticky významné výsledky po intervenci byly 

u experimentálních skupin (E1 a E2) nalezeny ve schopnostech rytmické percepce, 

rytmické přizpůsobivosti společné pohybové tvořivosti a dynamické rovnováhy. Věcná 

významnost programu byla nalezena se středním efektem v testu společné pohybové 

tvořivosti, s malým efektem v testech rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti a 

dynamické rovnováhy. Senzoricko-auditivní schopnost nezaznamenala změny 

statistické, ani věcně významné. Intervence neprokázala závislost programu na lektorovi. 
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10 DISKUZE 
 

 

 Disertační práce vznikla s cílem ověřit možnosti ovlivnění hudebně-pohybových 

schopností žákyň a podpořit implementaci HPV do ŠTV. Ačkoliv jsou patrné překážky, 

týkající se zapojení tance do tělesné výchovy, současný trend vzdělávání je více nakloněn 

erudici k pohybu a pohybové gramotnosti (Mužík, 2014). Ustupování od výkonového 

sportu a sportovně orientované zdatnosti v ŠTV se více přizpůsobuje nabídkám 

projektového vzdělávání a sportovních aktivit spojených s tancem a hudebně-pohybovou 

výchovou. 

Praktickým výstupem disertační práce je metodický materiál modernizované HPV 

zpracovaný na DVD, CD a tištěném skriptu. Modernizace hudebně pohybového 

programu se promítá do složky hudební (užití současných písní a audionahrávek, které 

jsou atraktivní pro cílenou skupinu žákyň), pohybové (propojení struktury rytmické 

gymnastiky s aerobikem, zumbou, jógou a bodystylingem) a organizační (kromě 

hromadné – frontální výuky je v programu využito následujících metodicko-

organizačních forem: cvičení na stanovištích, cvičení ve skupinách, kruhový provoz, 

nebo cvičení proudem).  S programem pracuje několik škol v Praze a blízkém okolí. 

Uznávají pohybovou přístupnost programu, který je možný realizovat bez předchozí 

taneční zkušenosti, zajímavý obsah programu, který prostupuje všemi částmi vyučovací 

jednotky a dostupnost hudební předlohy, která je součástí metodického materiálu. 

Přínosem je instruktážní video pro vyučujícího a tištěný popis programu přenositelný do 

hodiny ŠTV. Jsou ale patrné limity amatérského video materiálu v podobě prostorových 

podmínek nahrávky a neprofesionálního zpracování DVD. 

 Pro ověření účinnosti programu byly vymezeny konkrétní hudebně-pohybové 

schopnosti (rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, dynamická rovnováha, společná 

pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost), které byly stěžejní z hlediska 

posouzení věcného a statistického efektu programu. Na základě vymezení problému a 

účinku šetření byly sestaveny vědecké otázky a hypotézy. 

 Disertační práce svým tématem volně navázala na úspěšně obhájenou doktorskou 

práci Michaely Brtníkové (2009) zkoumající míru zapojení HPV do ŠTV studentek 
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středních škol. Práce ověřovala efekt zvoleného intervenčního programu taneční výchovy 

na jednotlivé položky testové baterie, zaměřené na  hudebně-pohybové schopnosti. 

Výsledky prokázaly korelaci věku středoškolských dívek s jednotlivými položkami 

testovaných schopností. Úroveň rytmických schopností se ukázala výrazně 

determinována věkem. Disertační práce dále doložila neúčinnost stávající hudebně-

pohybové výchovy na SŠ mezi lety 2007–2009.  Ačkoliv se školní vzdělávací plány na 

základní a střední škole podstatně liší, nízkou míru zapojení HPV do výuky na ZŠ bylo 

možné doložit i v dnešní době (Pokorná & Jansa, 2012). 

 

Rytmické schopnosti 

Rytmická percepce a rytmická přizpůsobivost jsou dílčími složkami rytmických 

schopností, které jsou dobře měřitelné ve školním prostředí. Z dostupných výzkumů 

(Thackray, 1969; Anshel & Marisi, 1978; Mastrokalou & Hatziharistos, 2007) 

hodnotících rytmické schopnosti probandů v souvislosti s různým hudebním doprovodem 

vyplývá, že hudba s výraznými pulzy koreluje s lepšími výsledky probandů v rytmických 

testech. 

Hudební doprovod k intervenčnímu pohybovému programu v našem výzkumu 

využívá hudbu užitou, moderní, která je charakteristická pulzující strukturou a výrazným 

rytmickým členěním. Výhodou zvolené hudby je podmanivost, vnitřní zájem žákyň o 

moderní popovou hudbu a snadná taneční a hudebně-pohybová interpretace. Výrazné 

rytmy, které jsou charakteristické pro moderní hudbu, jsou snadné pro detekci rytmu a 

usnadňují průběh pohybu. Limity spatřujeme v hudebním trendu, který se často mění a 

za několik let se může zdát pubescentům již zastaralý. Pohybový obsah rytmické 

gymnastiky je pestrý a relativně nenáročný na zvolený hudební doprovod. Pohybový 

obsah intervenčního programu není vázaný na zvolenou hudební předlohu. Učitel může 

tedy v rámci své hudební preference, nebo zájmu žáků, změnit hudební skladbu podle 

potřeby. 

Výsledky našeho výzkumu dokázaly v testech vybraných rytmických schopností 

pozitivní statistické i věcně významné působení intervenčního programu. Stimulace 

rytmických schopností, která se projevila konkrétními hudebně-pohybovými či tanečními 



107 

 

dovednostmi se prokázala. Naměřené hodnoty pretestů a posttestů však vykazovaly 

široký rozptyl hodnot, probandky dosahovaly rozdílných výsledků v průběhu celého 

testování, úroveň rytmických schopností byla v našem výzkumu velice individuální a 

rozličná. 

Zpracovaná data dvoufaktorové ANOVY neprokázala vliv předchozí pohybové 

zkušenosti probandek s tancem, s gymnastikou nebo s hrou na hudební nástroj, na úroveň 

rytmických schopností. Podobné poznatky dokládá Mastrokalou a Hatziharistos (2007) a 

Brtníková (2009).  Žákyně, které uváděly ve svých zájmových aktivitách tanec, 

gymnastiku a hru na hudební nástroj, prokázaly stejnou počáteční úroveň rytmických 

schopností, jako dívky se zájmy jinými. Můžeme se tedy domnívat, že ve většině 

mimoškolních aktivit byla upřednostňována výuka specifických dovedností, které se 

neprojevily v obecných rytmických předpokladech, obdobné zjištění konstatovala i 

Brtníková (2009). 

Naměřené výsledky rytmických schopností odhalily počáteční vyšší úroveň žákyň 

E1, které svým věkem mírně převyšovaly ostatní skupiny (průměrný věk E1: 14,3, E2: 

14,08 a K: 13,02). Rozdíly byly patrné zejména v testech rytmické percepce a rytmické 

přizpůsobivosti. Korelace věku s rytmickými schopnostmi byla zřejmá i v našem měření. 

Rytmické schopnosti jsou koordinačního charakteru, odrážejí úrovně pohybové 

koordinace, tedy i zrání nervové soustavy a vývoj analyzátorů (Lenhert, 2014). 

 

Dynamická rovnováha 

Aplikace intervenčního programu hudebně-pohybové výchovy prokázala vliv na 

úroveň dynamické rovnováhy sledovaného souboru. Výsledky si vysvětlujeme podstatou 

testu, který byl testem motorickým. Předpokládáme, že záměrná stimulace koordinačních 

schopností mohla vést i ke zlepšení dynamické rovnováhy. Pohybový obsah rytmické 

gymnastiky, cvičení hudebně-pohybové výchovy i tance, byly právě takové pohybové 

aktivity estetického charakteru, které byly zaměřeny na kvalitu a přesnost provedení. Při 

vlastní realizaci byly stimulovány funkce gnostické, které se rovněž podílely na udržování 

rovnováhy. Pozitivní vliv tanečního sportu na úroveň koordinačních schopností (statické 

a dynamické rovnováhy, rytmické percepce a motorické docility) publikovala Honková 
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(2011). Brtníková (2008) doložila výrazný vliv pohybových, konkrétně mimoškolních 

tanečních aktivit, na úroveň dynamické rovnováhy. Výsledky dvoufaktorové analýzy 

rozptylu naší studie potvrdily efekt volnočasových zájmových aktivit na proměnnou 

„dynamická rovnováha“.  Vliv byl patrný u zájmu gymnastika a hudební nástroj. Ačkoliv 

hra na hudební nástroj nebyla aktivita pohybového charakteru, přímo souvisela s tempem, 

rytmem a synchronicitou pohybu. Navíc podporovala koncentraci, tudíž předpokládáme, 

že v našem měření nepřímo ovlivnila i úroveň dynamické rovnováhy. 

 

Pohybová tvořivost 

Pohybová tvořivost byla ve výzkumu měřena a hodnocena prostřednictvím testu 

společné pohybové tvořivosti. Koncept testu pojímala kvalitativně-kvantitativní 

hodnocení v kategorii: kompozice, prvky obtížnosti, změny rozestavení, spolupráci 

cvičenek, úroveň provedení, souhra cvičenek a celkový dojem. Jednotlivé položky byly 

hodnoceny dvěma experty a učitelkou tělesné výchovy. Výsledkem byl aritmetický 

průměr hodnot.  

Intervenční program byl sestaven s důrazem na osvojení komplexních 

specifických dovedností i rytmických cvičení, které ve svém důsledku obohatily 

pohybový projev probandek. Věcná významnost statistických testů vypovídala o 

vysokém efektu programu na žákyně experimentální skupiny. Efekt věcné významnosti 

byl pro tento typ šetření hodnotnější než výsledek statistické významnosti, který v tomto 

případě byl též prokazatelný. Můžeme se tedy domnívat, že záměrným výběrem cviků 

v intervenčním programu, si dívky rozšířily repertoár pohybových aktivit a obohatily svůj 

tvůrčím potenciál. Změny na úrovni hudebně-pohybových předpokladů a kreativity se 

projevily na výsledcích posttestu společné pohybové tvořivosti. 

 

Senzoricko-auditivní schopnost 

V naší studii jsme analyzovali schopnost tonálního cítění, zprostředkovanou 

senzoricky-auditivní schopností. Zajímaly nás faktory, které tuto schopnost podmiňují. 

Někteří autoři se domnívali (Seashore 1919), že citlivost pro výšku tónu je podmíněná 
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dispozičně a nejde ji ovlivnit tréninkem. Jiní autoři naopak uváděli (Těplov, Stumpf in 

Sedlák & Váňová, 2013), že tato schopnost podléhá vývoji a zkušenostem, zejména při 

hře na hudební nástroj a zpěvu. 

Intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy zaznamenal 

v jednofaktorové analýze rozptylu slabé změny na úrovni senzoricko-auditivní 

schopnosti, ale Wilcoxonův test statistický významný výsledek neprokázal. Důvodem 

mohly být i rozdílné postupy s daty, se kterými testy (ANOVA a Wilcoxonův test) různě 

disponují.  

Intervenční program hudebně-pohybové výchovy měl zejména motorický 

charakter. Domníváme se, že stimulace senzoricko-auditivní schopnosti a tonálního cítění 

nebyla v naší intervenci dostatečně podpořena. Ačkoliv byl program koncipován na 

hudebním základě, hudební složka měla spíše doprovodný charakter. Jak uvádí Těplov 

(1965) a Sedlák & Váňová (2013), prožívání metricko-rytmické struktury ústící do 

pohybového vyjádření je jednou ze součástí hudebních schopností, vystihující 

psychomotorické hudební schopnosti. Na rozdíl od nich hudebně sluchové schopnosti, 

pojímají schopnost rozlišovat výšku tónu, v rovině melodické. Domníváme se tedy, že 

intervenčním programem jsme více působili na rozvoj psychomotorických hudebních 

schopností, proto ve schopnostech hudebně sluchových nedošlo u probandek 

k očekávaným změnám.  

Vyhodnocení dvoufaktorové ANOVY přineslo zajímavé zjištění, a to silnou 

pozitivní korelaci zájmu „gymnastika“, na výsledky testu tonálního cítění. Výzkum 

(Kašparová, 2016) doložil vyšší zájem gymnastek o hudebně-pohybovou průpravu. 

Hlaváčková (2014) zjistila lepší výsledky gymnastek v testech hudebního cítění, než byly 

průměrné výkony běžné populace.  
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Ověření hypotéz 

Před zahájením výzkumného šetření byly stanoveny předpoklady, které měly potvrdit 

nebo vyvrátit tvrzení, založené na působení intervenčního programu na jednotlivé proměnné. 

Za daných podmínek, vztahujících se k provedenému výzkumu, bylo možno konstatovat 

zhodnocení hypotéz: 

H0 V důsledku intervence nedojde ke statisticky významnému zlepšení na úrovni 

hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, 

dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost. 

Můžeme potvrdit hypotézu 0 v omezeném rozsahu. V důsledku intervence nedošlo ke 

statisticky významnému zlepšení na úrovni senzoricky auditivní schopnosti. 

 H1 V důsledku intervence dojde ke statisticky významnému zlepšení na úrovni 

hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, 

dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-auditivní schopnost. 

Můžeme zamítnout hypotézu 1 v omezeném rozsahu. V důsledku intervence došlo ke 

statisticky významnému zlepšení na úrovni hudebně-pohybových schopností: rytmické 

percepce, rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a společné pohybové 

tvořivosti. 

 H2 Intervenční program nezaznamená alespoň velmi malý efekt (d ≤ 0,2) věcného 

působení na úroveň hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická 

přizpůsobivost, dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-

auditivní schopnost. 

Můžeme potvrdit hypotézu 2 v omezeném rozsahu. V důsledku intervence nedošlo ani 

k velmi malému efektu (d ≤ 0,2) věcného působení úroveň senzoricky-auditivní 

schopnosti. 

 H3 Intervenční program zaznamená alespoň velmi malý efekt (d ≤ 0,2) věcného 

působení na úroveň hudebně-pohybových schopností: rytmická percepce, rytmická 

přizpůsobivost, dynamická rovnováha, společná pohybová tvořivost a senzoricky-

auditivní schopnost. 
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Můžeme zamítnout hypotézu 3 v omezeném rozsahu. Intervenční program měl ve 

schopnostech: rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a 

společné pohybové tvořivosti větší, než minimální hladinu věcného působení (d ≤ 0,2). 

 H4 Experimentální skupiny (E1 a E2) se ve výsledcích testů nebudou statisticky 

významně lišit. 

Můžeme potvrdit hypotézu 4 v plném rozsahu: Skupiny E1 a E2 se ve svých 

výsledcích posttestu statisticky nelišily. 

H5 Experimentální skupiny (E1 a E2) se ve výsledcích testů budou statisticky 

významně lišit. 

Můžeme zamítnout hypotézu 5 v plném rozsahu. 

 

Limity práce 

Při hodnocení přínosu vědecké práce je nutné brát ohled na limity našeho šetření.  

Nevýhodou pro zobecňování výsledků byl nerandomizovaný plán šetření. 

Z hlediska snížené možnosti přiřadit probandky k jednotlivým experimentálním 

podmínkám, měl experiment povahu kvaziexperimnetu, což může svědčit o nižší 

obsahové validitě experimentální skupiny (Hendl, 2004). 

Dalším nedostatkem bylo měření v přirozených podmínkách, tedy ve školní 

tělocvičně. Nebyla možnost testovat probandky individuálně, což se mohlo negativně 

projevit na koncentraci testovaných. Negativně, vzhledem k testování, mohlo působit i 

odpozorování struktury testu od předchozích testovaných.  

Do výsledků naměřených hodnot mohla zásadně vstupovat biologická 

proměnlivost a nestálost vlastností testovaných osob, jakými jsou: psychický stav, 

somatické atributy nebo kognitivní procesy žáků v období pubescence (Měkota & Blahuš, 

1983).  

Významným determinantem výstupních hodnot byla vyšší počáteční úroveň 

žákyň E1, která mohla být způsobena výběrem experimentální školy. Respondentky 

skupiny E2 a K byly žákyně běžné základní školy, respondentky skupiny E1 byly 
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žákyněmi víceletého gymnázia. Intelektový, výchovný a vzdělávací potenciál studentek 

gymnázia by mohl převyšovat limity základního vzdělávání.  

Znevýhodněním metodické podstaty práce mohl být výběr nestandardizované 

testové baterie hudebně-pohybových testů a použití pouze jednoho testu ze 

standardizovaného setu testů hudebnosti dle Benteye. Důvodem výběru testové baterie 

M. Brtníkové byla snadná realizace měření ve školních podmínkách a její ověření ve 

školním prostředí. 

Zapojení chlapců do hudebně-pohybové výchovy v rámci školní tělesné výchovy 

bylo problematické, protože na 2. stupni základních škol dochází ke genderovému 

rozdělení do skupin. Ačkoliv považujeme za přínosné zapojit do výuky tanců a hudebně-

pohybové výchovy i žáky, v našem případě to nebylo organizačně možné. 

Velký limit ve vědecké práci spatřujeme v absenci etického prohlášení. Ačkoliv jsme 

s testovanými pracovali zcela podle etického kodexu, právních předpisů, všeobecné 

deklarace lidských práv a předpisů GDPR, nemáme z důvodu dřívějšího zadání doktorské 

práce vyjádření souhlasu Etické komise. V dané době nebyl souhlas požadován, protože 

při testování nedocházelo k vlastnímu kontaktu hodnotitele s testovaným. 

 

Modernizace hudebně-pohybové výchovy v českých školách je otázkou budoucnosti. 

Problém není v inovaci a obsahu, ale v samotném zařazování taneční a hudebně-

pohybové výchovy do výuky. Pokud sami učitelé nepochopí potřebu a přínos hudby a 

tance ve svých hodinách a nebudou se v této oblasti více vzdělávat, bude se požadavek 

na modernizaci HPV míjet účinkem. Důležité je nepolevovat ve snaze o zavedení 

jakékoliv formy hudebně-pohybové výchovy na druhý stupeň základních škol. 
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11 ZÁVĚR 
 

Cílem práce se stalo ověření vlivu nově vytvořeného programu modernizované 

hudebně-pohybové výchovy na úroveň hudebně-pohybových schopností vybraných 

žákyň ve věku 12–16 let. Naším záměrem bylo podpořit implementaci hudby a tance do 

školní tělesné výchovy na druhém stupni základních škol. Byl vytvořen intervenční 

program modernizované hudebně-pohybové výchovy s cílem zvýšit atraktivitu HPV a 

začlenit ji do hodin tělesné výchovy a pomoci učitelům při samotné realizaci. Ověření 

účinnosti programu na vybrané hudebně-pohybové schopnosti: rytmické percepce, 

rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy, společné pohybové tvořivosti a 

senzoricko-auditivní schopnosti bylo realizováno prostřednictvím hudebně-pohybových 

testů M. Brtníkové (2009) a testem rozlišování výšky tonů dle Bentleye. 

Výsledky přinesly rozdílná zjištění. Efekt programu byl statisticky i věcně 

prokázán u experimentální skupiny v testech rytmické percepce, rytmické 

přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti. Oproti tomu 

vstupní měření jednotlivých skupin vykazovalo velké rozdíly v naměřených hodnotách, 

proto není možno vyjádřit objektivní závěry. Experimentální skupina E1 nezaznamenala 

rozdílný efekt programu oproti kontrolní skupině v žádném z testů, ale skupina E2 se 

oproti kontrolní skupině lišila ve všech testech s výjimkou rytmické percepce. 

Jednofaktorová ANOVA dokázala efekt programu na schopnost dynamické 

rovnováhy intervenované skupiny, navíc odhalila malý efekt programu na senzoricko-

auditivní schopnost, který ve Wilcoxonovo párovém testu nebyl odhalen. 

Z analýzy získaných výsledků můžeme odpovědět na vědecké otázky: 

V01 Dojde v důsledku aplikace intervenčního programu u experimentálních skupin (E1 a 

E2) ke zlepšení úrovně vybraných hudebně-pohybových schopností u žákyň ve věku 12–

16let oproti výchozímu stavu? 

Odpověď: Ano, ačkoliv jednotlivé testy přinesly rozdílná zjištění. U všech proměnných, 

kromě senzoricko-auditivní schopnosti, byl prokázán statistický i věcný vliv programu na 

intervenované respondentky. Vliv intervenčního programu byl znatelný i na senzoricko-

auditivní schopnost, ale bez věcného a statistického ovlivnění.  
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V02 Existuje vliv autora programu a současně lektora programu, v jedné ze dvou 

experimentálních skupin, na dosažené výsledky v hudebně-pohybových testech? 

Odpověď: Ne, výzkum neprokázal závislost programu na lektorovi. Probandky E1 a E2 

se ve svých výsledcích po intervenčním programu statisticky nelišily. 

V03 Ovlivní zvolené hudebně-pohybové zájmy výsledky probandek v hudebně-

pohybových testech?  

Odpověď: Ano, zájem „hudební nástroj“ měl středně silný vliv na výsledky testů 

v dynamické rovnováze. Zájem „gymnastika“ zaznamenal malý efekt na výsledky testu 

dynamické rovnováhy a střední efekt v testování hudebnosti. Zájem „jiný sport“ skóroval 

s malou interakcí v testu rytmické přizpůsobivosti. 

 

Přínos práce 

Z hlediska vědeckého oboru kinantropologie, můžeme v disertační práci vyzvednout 

zjištění, jaký vliv mají pohybové zájmy probandek na konkrétní hudebně-pohybové 

schopnosti. Teoretickým přínosem práce je zjištění, že prostřednictvím cíleného 

krátkodobého intervenčního programu hudebně-pohybové výchovy je možné ve školní 

tělesné výchově působit a pozitivně ovlivnit úroveň vybraných rytmických a 

koordinačních schopností. Za přínosné taky považujeme reflexi v oblasti hudebně-

pohybových schopností a motorického učení, které mohou mít explanační sílu na otázky 

zapojení hudby do školní tělesné výchovy. 

Při uvážení všech poznatků, kterých bylo při řešení práce dosaženo, hodnotíme 

kladně praktický výstup práce.  Vzhledem k podstatě aplikovaného výzkumu přinášíme 

nové poznatky z oblasti výuky hudebně-pohybové výchovy na školách v ČR a zahraničí. 

Reflektujeme potřebu učitelů dalšího vzdělání v oblasti hudebně-pohybových vztahů se 

snahou přispět s vlastním metodickým materiálem pro výuku. Praktickým výstupem 

disertační práce je metodický materiál modernizované HPV, zpracovaný na DVD, CD a 

tištěném skriptu.  Součástí je video instruktáž pro vyučujícího a tištěný programový popis, 

který má podobu podrobného plánu hudebně-pohybových lekcí, zveřejněný v příloze 1. 
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Předpokládáme, že výzkum vybraných aspektů v oblasti výuky hudebně-pohybové 

výchovy přispěje k získání dalších poznatků, které podpoří tvorbu a implementaci 

hudebně-pohybových programů, podněcujících kreativitu do hodin školní tělesné 

výchovy. 
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Příloha 1- Plán hudebně-pohybových lekcí 

 

Plán hudebně-pohybových lekcí 

1 vyučovací hodina  

● testování 

2 vyučovací hodina        

●  poznávání písní podle melodie – CD 1., skladby 1. -10. 

 

Popis cvičení 

Učitel pustí žákům ukázku z písně. Studentky zaznamenávají na papír název skladby, 

interpreta nebo film, ve kterém hudba zazněla. Po poslechu všech písniček vyučující 

odtajní, jak písně hrály.  

  

●  hra na tělo do rytmu – DVD 1 (video: 02 hra na tělo do rytmu), CD 1., 

skladba 11. (nutné zesílit zvuk na DVD) 

 

Popis cviku a rytmizace         

Žákyně v mírném stoji rozkročném rozmístěné v prostoru tělocvičny s dostatečnými 

rozestupy čelem k vyučujícímu:     

 16 dob předehra 

I.  1. - 4. počítání na prsty (opakovat 

4x)                   II. 1. - 4. tleskání do 

dlaní na první dobu v taktu (opakovat 

8x)                                                     

III. 1. - 4.  dupání pravou nohou na 

první dobu v taktu (opakovat 8x)                                                

IV. 1. - 4.  pleskání do stehen na první dobu 

v taktu (opakovat 8x)   

V. 1. - 4. počítání na prsty (opakovat 4x)                             

VI. 1. - 4. tleskání do dlaní na druhou dobu 

v taktu (opakovat 8x)    

VII. 1. - 4. dupání pravou nohou na druhou 

dobu v taktu (opakovat 8x)                                                
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VIII. 1. - 4. pleskání do stehen na 

druhou dobu v taktu (opakovat 8x) 

 

IX. 1. - 4.  počítání na prsty (opakovat 

4x)                       X. 1. - 4. tleskání do 

dlaní na třetí dobu v taktu (opakovat 

8x)                                                     XII 

1. - 4. dupání pravou nohou na třetí 

dobu v taktu (opakovat 8x)                                                 

XII 1. - 4. pleskání do stehen na třetí 

dobu v taktu (opakovat 8x) 

 

XIII. 1. - 4. počítání na prsty (opakovat 4x)                        

XIV. 1. - 4. tleskání do dlaní na čtvrtou dobu 

v taktu (opakovat 8x)                                                 

XV. 1. - 4. dupání pravou nohou na čtvrtou 

dobu v taktu (opakovat 8x)                                                    

XVI. 1. - 4. pleskání do stehen na čtvrtou 

dobu v taktu (opakovat 8x)

XVII. 1. - 4.  počítání na prsty¨ 

XVIII.= XVII. 

XVIII. 1. - 4.  tleskání do dlaní na první dobu v taktu 

XIX.= XVIII. 

XX. 1. - 4.    dupání pravou nohou na první dobu v taktu 

XXI.=XX.    

XXII. 1. - 4. pleskání do stehen na první dobu v taktu 

XXIII. = XXII. 

XXIV.  1. - 4 počítání na prsty (opakovat do konce skladby) 

 

● chůze a běh do rytmu – DVD 1 (video: 03 chůze a běh do rytmu) CD 1., 

skladba 12. 

Popis cviku 

Studentky se volně pohybují po tělocvičně. Na pokyn vyučujícího (například hvizd 

píšťalkou), žákyně střídají běh s chůzí a naopak. 
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3 vyučovací hodina   

● rozběhání na hudbu – DVD 1 (video: 04 rozběhání na hudbu), CD 1., skladba 

13. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně běhají libovolně po prostoru tělocvičny za rytmu hudby. Poté co učitel vypne 

hudbu, žáci ustrnou v předem zvolené pozici (vzpor ležmo, vzpor ležmo vpravo, vzpor 

ležmo vlevo, vzpor vzadu dřepmo, vzpor vzadu dřepmo – přednožit pravou, vzpor vzadu 

dřepmo – přednožit levou atd.…). Pozice následující je ukázána před opětovným 

zapnutím hudby. 

 

●  mobilizace na hudbu – DVD 1. (video: 05 mobilizace na hudbu, CD 1., 

skladba 14.) 

 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu. 

16 dob předehra. 

V mírném stoji rozkročném provádíme následující cviky:  

I. - II. 1. - 8. kroužení rameny vpřed 2x  

III. - IV. 1. - 8. kroužení rameny vzad 2x  

V. - VI. 1. - 8. kroužení hlavy přední oblouky 4x 

VIII. - VIII. 1. - 8. kruhy paží v čelní rovině vpravo 2x 

IX. - X. 1. - 8. kroužení trupem vpravo, vzpažit 2x 

XI. - XII. 1. - 8.  kruhy paží v čelní rovině vlevo 2x 

XIII. - XIV. 1. - 8.  kroužení trupem vlevo, vzpažit 2x 
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XV. - XVI. 1. - 8.  kroužení zápěstím vpravo 4x 

XVII. - XVIII. 1. - 8. kroužení zápěstím vlevo 4x  

XIX. - XX. 1. - 8. kroužení předloktím vpravo 4x  

XXI. - XXII. 1. - 8. kroužení předloktím vlevo 4x     

   

XXIII. - XXVI. 1. - 16. kroužení   pažemi v boční rovině vpravo 2x  

XXVII. - XXX. 1. – 16. kroužení pažemi v boční rovině vlevo 2x 

XXXI. - XXXIV. 1. - 16 kroužení pažemi v boční rovině pravá vzad, 

 levá před 2x 

XXXV. - XXXVIII. 1. - 16 kroužení pažemi v boční rovině pravá vpřed, levá vzad 2x 

                                                                                                                  

XXXIX. - XXXXII. 1. - 16. kroužení nártem vpravo pravou 16x                                                                                                   

XXXXIII. - XXXXVI. 1. - 16. kroužení nártem vlevo pravou 16x 

XXXXVII. - L. 1. - 16.  kroužení v koleni vpravo pravou 8x 

LI. - LIV. 1. - 16. kroužení v koleni vlevo pravou 8x                 

LV. - LVIII. 1. - 16. kroužení v kyčli vzad pravou (stoj na levé, přes skrčení přednožmo 

do skrčení zánožmo) 2x                         

LIX. - LXII. 1. - 16.  kroužení v kyčli vpřed pravou (stoj na levé, přes skrčení zánožmo do 

skrčení přednožmo)2x  

 

LXIII. - LXVI. 1. - 16. kroužení nártem vpravo levou nohou 16x    

LVII. - LXX. 1. - 16. kroužení nártem vlevo levou nohou 16x   

LXXI. - LXXIV. 1. - 16.  kroužení v koleni vpravo levou nohou  8x          

LXXV. - LXXVIII. 1. - 16.  kroužení v koleni vlevo levou nohou 8x                                                                                                                                            

LXXIX. - LXXXII. 1. - 16.  kroužení v kyčli vzad levou nohou (stoj na pravé, přes skrčení 

přednožmo do skrčení zánožmo)2x                                                                                                                                   
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LXXXIII. - LXXXVI. 1. - 16.  kroužení v kyčli vpřed levou nohou (stoj na pravé, přes 

skrčení zánožmo do skrčení přednožmo) 2x 

 

● protažení na hudbu – DVD 1. (video: 06 protažení na hudbu), CD 1., skladba 

15. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Studentky cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu. 

Bez předehry. 

 

Základní pozice – mírný stoj rozkročný

I. - IV. 1 - 16. hluboký nádech a 

výdech s podřepem 2x 

V. - VIII. 1 - 16. úklon hlavy vpravo, 

tahem levá dlaň položená přes pravé 

ucho 

IX. - XIII. 1 - 16. předklon hlavy 

s úklonem brady vpravo směrem na 

klíční kost, tahem levá dlaň položená 

v týl 

XIII. - XVI. 1 - 16. hluboký nádech a 

výdech s podřepem, výměna paží 

XVII. - XX. 1 - 16. úklon hlavy vlevo, 

tahem pravá dlaň paže položená přes 

levé ucho 

XXI. - XXIV. 1 - 16. předklon hlavy 

s úklonem brady vlevo směrem na 

klíční kost, tahem pravá dlaň položená v týl 

XXV. - XXVIII. 1 - 16. předklon hlavy obě 

dlaně tahem v týl 

XXIX. - XXXII. 1 - 16. hluboký ohnutý 

předklon, dlaně na zem 

XXXIII. - XXXVI. 1 - 16. vzpřim 

XXXVII. - XXXX. 1 - 16. úklon trupu vpravo, 

vzpažit pravou 

XXXXI. - XXXXIV. 1 - 16. vzpřim 

XXXX. - XXXXVIII. 1 - 16. úklon trupem 

vlevo, vzpažit levou 

XXXXIX. - LII. 1 - 16.  vzpřim 

LIII. - LVI. 1 - 16. rovný předklon, vzpažit 

XVII. - LV. 1 - 16. rovný předklon, vzpažit 

– výdrž 
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LXI. - LXIV. 1 - 16. rovný předklon, 

výpon za pažemi ve vzpažení  

LV. - LVIII. 1 - 16. rovný předklon, 

tlačit ramena šikmo dolů, dlaně na 

kolenou 16x  

LIX. - LXXII. 1 - 16. předklon 

„kočka“ 4x 

LXXIII. - LXXVI. 1 - 16. přes hluboký 

předklon do sedu roznožného 

 

 

LXXVIII. - LXXIX. 1 - 8. úklon trupu 

k pravé noze 

LXXX-LXXXII. 1 - 8. předklon trupu 

k pravé noze 

LXXXIII. - LXXXIV. 1 - 8. předklon 

trupu, dlaně na zemi sunem k levé 

noze 

LXXXV. - LXXXVI. 1 - 8.  předklon trupu 

k levé noze 

LXXXVII. - LXXXVIII. 1 - 8.  úklon trupu k 

levé noze 

LXXXIX. - LXXXX. 1 - 8. předklon trupu, 

vzpor na dlaních, suny dlaněmi vpřed a 

vzad střídat 8x 

LXXXXI - LXXXXII. 1 - 8.  předklon trupu, 

podpor na předloktích-vzpor na dlaních 

střídat 8x 

LXXXXIII. - LXXXXIV. 1 - 8. sed snožný, 

rovný předklon trupu 

LXXXXV: - LXXXXVI. 1 - 8. vzpřim, vzpažit 

1-8 sed skrčmo pravou dovnitř, úklon trupu 

k levé vlevo, vzpřim 

LXXXXVII. - LXXXXVIII. 1 - 8. vzpřim 

LXXXXIX - C 1 - 8. sed skrčmo levou 

dovnitř, úklon trupu k pravé vpravo, vzpřim 

CI. - CII. 1 - 8. vzpřim 
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4 vyučovací hodina 

● cvičení na přizpůsobení pohybu do rytmu – DVD 1 (video: 07 cvičení na 

přizpůsobení pohybu do rytmu), CD 1, skladba 16. 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně provádí proudové cvičení do rytmu. Zvolený cvik se provádí ve třech zástupech 

délku tělocvičny. Vyučující vychází první a dívkám předvede zvolenou chůzi do rytmu, 

na pokyn vyučujícího vychází první trojice na první dobu dvojtaktí (1-8). Každá další 

trojice vychází vždy po 8mi dobách (16., 24., 32., atd.) Od konce tělocvičny se všichni 

vrací volnou chůzí zpět na začátek, kde je předveden nový prvek. 

1. chůze vpřed do rytmu hudby 

2. chůze vzad do rytmu hudby 

3. úkrokem levé chůze vlevo do rytmu hudby 

4. úkrokem pravé chůze vpravo do rytmu hudby 

5. chůze vpřed se snížením (4kroky snížit, 4 kroky zpět) do rytmu hudby 

6. 4 kroky chůze vpřed, 4 kroky dvojný obrat vpravo na místě do rytmu hudby  

7. 4 kroky chůze vpřed, 4 kroky dvojný obrat vlevo na místě do rytmu hudby 

8. výkrokem pravé 4 kroky vpřed, na 4 doby variace pravou nohou: přednožit, unožit, 

zanožit, skrčit přednožmo, do rytmu hudby 

9. výkrokem levé 4 kroky vpřed, na 4 doby variace levou nohou: přednožit, unožit, 

zanožit, skrčit přednožmo, do rytmu hudby 

10. 4 kroky chůze vpřed, 2x jumping jacks (poskok do podřepu rozkročného) na 4 doby 

do rytmu hudby 

11. 4 kroky chůze vpřed, poskoky na místě s dvojným obratem vpravo na 4 doby do rytmu 

hudby 
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● sestava přeskoků přes švihadlo – DVD 1. (video: 08 sestava přeskoků přes 

švihadlo) CD 1., skladba 17. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu. 

Sestava obsahuje celkem 6 různých přeskoků přes švihadlo, které se 3x opakují 

v následujícím pořadí:  

 8 dob předehra (přeskoky přes kroužící švihadlo vpřed držené obouruč) 

 

I. - II. 1. - 8. přeskoky snožmo s meziskokem (celkem 8 přeskoků) 

III. - IV. 1. - 8. přeskoky snožmo s rotací pánve střídavě vlevo, vpravo s meziskokem 

(celkem 8 přeskoků) 

V. - VI. 1. - 8 přeskoky na pravé s meziskokem (celkem 8 přeskoků) 

přeskoky na levé s meziskokem (celkem 8 přeskoků) 

VII. - VIII. 1. - 8. přeskoky s přednožením pokrčmo (celkem 8 přeskoků) 

IX. - X. 1. - 8. přeskoky se zanožením skrčmo (celkem 8 přeskoků) 

XI. - XVI. 1. -16. švihadlo spojené na půl před tělem, držené v pravé ruce, ležaté osmy 

v čelní rovině. 

XII. - XX. 1. - 16.  příprava na další cyklus přeskoků 

To celé opakujeme 3x v rytmu hudební předlohy. 
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5 vyučovací hodina 

● hudebně-pohybová sestava „PERVERSO“ – DVD 1 (video: 09 hudebně-

pohybová sestava „PERVERSO“), CD 1., skladba 18. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu. 

Nejprve studentky naučíme rytmický model a chůzi bez hudby: 

Rytmický model: dupnutí pravou nohou – plesknutí do stehen – úder do hrudi – lusknutí 

nad hlavou 

Chůze: Výkrokem pravé nohy 3 kroky vpřed –přísunem levé půlobrat doleva (celkem 4x). 

Výkrokem levé nohy 3 kroky vpřed – přísunem pravé půlobrat vpravo 

(celkem 4x), chůzí jsou opsány na zemi 2 čtverce. 

 

Poté s hudbou cvičíme následující: 

Bez předehry 

I.  1. - 4. dupnutí pravou nohou na 

první dobu (celkem 8x) 

II. 1. - 4. plesknutí do stehen na 

druhou dobu (celkem 8x) 

III. 1. - 4.  úder do hrudi na třetí dobu 

(celkem 8x) 

IV. 1. - 4.  lusknutí nad hlavou na 

čtvrtou dobu (celkem 8x) 

V. 1. - 4. dupnutí pravou nohou na 

první dobu  

VI. 1. - 4. plesknutí do stehen na první dobu 

VII. 1. - 4. úder do hrudi na první dobu 

VIII. 1. - 4. lusknutí nad hlavou na první 

dobu 

IX. 1. - 4dupnutí pravou nohou – plesknutí 

do stehen – úder do hrudi – lusknutí nad 

hlavou (celkem 4x) 

 

X. 1. - 4. výkrokem pravé nohy s dupnutím 3 kroky vpřed, přísunem levé půlobrat vlevo 

(celkem 4x) 
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XI 1. - 4. výkrokem levé nohy s dupnutím 3 kroky vpřed – přísunem pravé půlobrat 

vpravo (celkem 4x) 

XII 1. - 4. výkrokem pravé nohy 3 kroky vpřed, na 2. dobu plesknutí do stehen – přísunem 

levé půlobrat vlevo (celkem 4x) 

XIII. 1. - 4. výkrokem levé nohy 3 kroky vpřed, na 2. dobu plesknutí do stehen – přísunem 

pravé půlobrat vpravo (celkem 4x) 

XIV. 1. - 4. výkrokem pravé nohy 3 kroky vpřed, na 3. dobu úder do hrudi – přísunem 

levé půlobrat vlevo (celkem 4x) 

XV. 1. - 4 výkrokem levé nohy 3 kroky vpřed, na 3. dobu úder do hrudi – přísunem pravé 

půlobrat vpravo (celkem 4x)                                                 

XVI. 1. - 4. výkrokem pravé nohy 3 kroky vpřed, na 4. dobu lusknutí nad hlavou – 

přísunem levé půlobrat vlevo (celkem 4x) 

 

XVII. 1. - 4.  výkrokem levé nohy 3 kroky vpřed, na 4. dobu lusknutí nad hlavou – 

přísunem pravé půlobrat vpravo (celkem 4x) 

XVIII. 1. - 4.  výkrokem pravé nohy s dupnutím 3 kroky vpřed, na 2. dobu plesknutí do 

stehen, na 3. dobu bouchnutí do hrudi, na 4. dobu lusknutí nad hlavou – přísunem levé 

půlobrat vlevo (celkem 4x) 

XIX. 1. - 4.   výkrokem levé nohy s dupnutím 3 kroky vpřed, na 2. dobu plesknutí do 

stehen, na 3. dobu bouchnutí do hrudi, na 4. dobu lusknutí nad hlavou – přísunem pravé 

půlobrat vpravo (celkem 4x) 

 

● tvůrčí činnost: studentky ve dvojicích vymýšlejí rytmický model (kombinace 

například tleskání, dupání, pleskání, chůze,) na 2x8 dob + vzájemná ukázka – CD 

1., skladba 19. 
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6 vyučovací hodina 

●  rozcvičení, pohybová skladba „Adele“ – DVD 1., (video: 10 rozcvičení 

pohybová skladba „Adele“), CD 1., skladba 20. 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu. 

8 dob předehra. 

Stoj rozkročný 

I. - II. 1. - 8. půlkruh hlavou zprava do leva 

III. - IV. 1. - 8. půlkruh hlavou zleva doprava 

V. - VI. 1. - 8. podřepem hluboký nádech a výdech, vzpažit (cekem 2x) 

 

Stoj rozkročný, upažit povýš levá, pravá paže na boku 

VII. - X. 1. - 16. přenášení váhy z pravé nohy na levou, levá upažit povýš -> upažit dolů 

vpravo, pravá ruka na pravý bok 

Stoj rozkročný, upažit povýš pravá, levá paže na levém boku 

XI: - XIV. 1. - 16. přenášení váhy z levé nohy na pravou, pravá upažit povýš -> upažit 

dolů vlevo, levá ruka na levý bok 

 

Stoj rozkročný, daně na stehnech 

XV. 1.- 4. podřep, dlaně sunem na kolena 

XVI. 1.- 4. přes ohnutý předklon do stoje rozkročného, dlaně sunem na stehna 

XVII. 1.- 4. kroužení rameny vzad 

XVIII. = XVII.  

Stoj rozkročný, daně na stehnech 

XIX. - XX. 1. - 8. podřep, dlaně sunem na kolena 
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XXI. 1.- 4.  přes ohnutý předklon do stoje rozkročného, dlaně sunem na stehna 

XXII. - XXIII. 1. - 8. kroužení rameny vpřed 2x 

 

Stoj rozkročný, paže volně 

XXIII. - XXVI. 1. - 16. přenášení váhy z levé na pravou, postupně přidat rameny kruhy 

vzad 

XXVII. - XXX. 1. – 16. přenášení váhy z levé na pravou, postupně přidat rameny kruhy 

vpřed 

 

Stoj rozkročný 

XXXI. 1.- 4.  mírný podřep s nádechem do vzpažení 

XXXII. 1.- 4.  úklon trupu vpravo 

XXXIV. - XXXVI. 1. - 8. výdrž v úkonu 

 

Podřep zánožný levou, upažit povýš 

XXXVII. - XXXX. 1. - 16 klek na levé, zpátky do propnutí (celkem 4x) 

 

Stoj rozkročný 

XXXXI. - XXXXII. 1.- 8.podřep, hluboký nádech a výdech, vzpažit (cekem 2x) 

Stoj rozkročný, paže volně podél těla 

XXXXIII. - XXXXVI. 1. - 16. přenášení váhy z levé na pravou, postupně přidat rameny 

kruhy vzad 

XXXXVII. - L. 1. - 16.  přenášení váhy z levé na pravou, postupně přidat rameny kruhy 

vpřed 
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Stoj rozkročný 

LI. 1.- 4.  mírný podřep s nádechem 

LII. 1.- 4.  úklon trupu vlevo 

LIII. - LIV. 1.- 8.  výdrž v úklonu 

Podřep zánožný levou upažit povýš 

LV. - LVIII. 1. - 16. klek na levé, zpátky do propnutí (celkem 4x) 

Podřep zánožný pravou, upažit povýš 

LIX. - LXII. 1. - 16. výdrž v podřepu 

 

Podřep rozkročný, dlaně na kolenou 

LXIII. - LXVI. 1. - 16. tlačení ramene k protilehlému kolenu (celkem 8x) 

LXVII. - LXVIII. 1. - 8. přes hluboký předklon vzpřim 

LXIX. - LXXX 1. - 8. hluboký předklon 

LXXXI. - LXXXIV.  1. - 16. přes ohnutý předklon vzpřim  

LXXXV. - LXXXVI. 1. - 8.  stoj zkřižný pravá přes levou, vzpažit 

LXXXVII. - LXXXVIII. 1. - 8. ohnutý předklon 

LXXXX. - LXXXXII. 1. – 8. přes ohnutý předklon vzpřim 

LXXXXII. - LXXXXIV. 1. - 8. stoj zkřižný levá přes pravou, vzpažit 

LXXXXV. - LXXXXVI. 1. - 8. přes ohnutý předklon vzpřim 

 

● taneční sestava A „OneRepublic“ – DVD 1 (video: 11 taneční sestava 

„OneRepublic“), CD 1., skladba 21. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Žákyně cvičí v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu.  
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Před začátkem studentky naučíme základní prvky aerobicu bez hudby: 

Side to side, chůze: na místě – vpřed – vpravo – vlevo – vzad, leg curl: single – single – 

double, v-step a reverse 

 

Bez předehry. 

I. - IV. 1 - 16. side to side pravou (P) 

V. - VIII. 1 - 16. side to side pravou (P) paže „hladit ucho“ 

VIII. 1. - 4. side to side P, 5-8 vyčkat na hudbu 

IX. - XII. chůze na místě P 

 

XIII. 1. - 4. chůze vpřed P  

XIV. 1. - 4.  chůze vzad L (celkem 2x) 

XV. 1. - 4. chůze vlevo L, 

XVI. 1. - 4. chůze vpravo P (celkem 2x) 

XVII. 1. - 4. chůze vzad L,  

XVIII. 1. - 4. chůze vpřed P (celkem 2x) 

XIX. 1. - 4. chůze vpravo P,  

XX. 1. - 4. chůze vlevo L (2x)  

XXI. - XXII. 1. - 8. side to side P 

XXIII. - XXIV. 1. - 8 side to side paže „hladit ucho“ 

XXVI. - XXVII. 1. - 8. leg curl P: single – single – double  

XXVIII. - XXIX. 1. - 8. v-step L a reverse L 

XXX. - XXXII. 1. - 8. leg curl L: single – single – double  

XXXIII. - XXXIV. 1. - 8. v-step P a reverse P 

XXXV. - XXXVI. 1. - 8. leg curl P: single – single – double  



146 

 

XXXVII. - XXXVIII. 1. - 8. v-step L a reverse L 

XXXIX. - XXXX. 1. - 8. leg curl L: single – single – double  

XXXXI. - XXXXII. 1. - 8. v-step P a reverse P 

 

XXXXIII. - XXXXVII. 1. - 16. chůze na místě P  

 

XXXXVIII. 1. - 4.  chůze vpřed P,  

XXXIX. 1. - 4.  chůze vzad L (celkem 2x) 

L. 1. - 4. chůze vlevo L,  

LI. 1. - 4. chůze vpravo P (celkem 2x) 

LII. 1. - 4. chůze vzad L,  

LIII. 1. - 4. chůze vpřed P (celkem 2x) 

LIV. 1. - 4. chůze vpravo P,  

LV. 1. - 4. chůze vlevo L (celkem 2x) 

 

LVI. - LVII. 1. - 8. leg curl P: single – single – double  

LVIII. - LIX. 1. - 8. v-step L a reverse L 

LX. - LXVI. 1. - 8. leg curl L: single – single – double  

LXVII. - LXVIII. 1. - 8. v-step P a reverse P 

LXIV. - LXV. 1. - 8. leg curl P: single – single – double  

LXVI. - LXVII. 1. - 8. v-step L a reverse L 

LXVIII. - LXIX. 1. - 8. leg curl L: single – single – double  

LXX.- LXXI. 1. - 8.  -step P a reverse P 
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LXXII. - LXXIII. 1. - 8. plie (široký podřep) 

LXXIV. - LXXVIII. 1. -16. dřepy v plie (4x) 

LXXIX. - LXXXII. 1. - 16. dřepy v plie (8x) 

LXXXIII. - LXXXVI. 1. - 16.   hlubší plie – výdrž 

 

LXXXVII. - LXXXVIII. 1 - 8.  chůze vpřed P, chůze vzad L (celkem 2x) 

LXXXIX. - LXXXX. 1 - 8. chůze vlevo L, chůze vpravo P (celkem 2x) 

LXXXXI - LXXXXII. 1 - 8.  chůze vzad L, chůze vpřed P (celkem 2x) 

LXXXXIII. - LXXXXIV. 1 - 8. chůze vpravo P, chůze vlevo L (celkem 2x) 

 

LXXXXV: - LXXXXVI. 1 - 8. leg curl P: single – single – double  

LXXXXVII. - LXXXXVIII. 1 - 8. v-step L a reverse L 

LXXXXIX - C 1 - 8. leg curl L: single – single – double  

CI. - CII. 1 - 8. v-step P a reverse P 

CIII. - CIV: 1. - 8. leg curl P: single – single – double  

CV. - CVI. 1. - 8. v-step L a reverse L 

CVII. - CVIII. 1. - 8. leg curl L: single – single – double  

CIX. - CX. 1. - 8. v-step P a reverse P 

 

 

● taneční sestava B „Changes“ – DVD 1 (video: 12 taneční sestava „Changes“), 

CD 1. skladba 22. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Cvičíme v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu.  
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Před začátkem studentky naučíme základní prvky aerobicu bez hudby: 

Mambo: vpřed - vzad - vpravo - vlevo + paže, grapevine, chůze vlevo s obratem o 360st. 

 v-step, reverse 

 

16 dob předehra. 

I. - II. 1. - 8. mírný podřep rozkročný: přenést váhu vpravo + upažit a připažit pravou  

III. - IV. 1. - 8. mírný podřep rozkročný: 2x kruh rameny vzad 

V. - VI. 1. - 8. mírný podřep rozkročný: přenést váhu vlevo + upažit a připažit levou 

VII. - VIII. 1. - 8mírný podřep rozkročný: 2x kruh rameny vpřed 

 

 IX. 1. - 4. mambo vpřed P (pravá), předpažit levou, upažit pravou 

X. 1. - 4. mambo vzad L (levá), předpažit pravou, upažit levou 

XI. 1. - 4. mambo vpravo P, upažit pravou a levou vlevo 

XII. 1. - 4. mambo vlevo L, upažit levou a pravou vpravo 

 

XIII. - XIV. 1. - 8.  plie (široký podřep), dlaně na kolenou, kruh trupem zprava do leva 

XV. - XVI. 1. - 8.  plie (široký podřep), dlaně na kolenou, kruh trupem zprava do leva 

 XVII. - XVIII. 1. - 8. step touch 

XIX. - XX. 1. - 8. step touch paže: upažit křížem 

XXI. - XXII. 1. - 8. step touch paže: „hladit ucho“ 

XXIII. - XXVI. 1. - 16plie (široký podřep), dlaně na kolenou, kruh trupem zprava do leva 

XXVII. - XXX. 1. – 16plie (široký podřep), dlaně na kolenou, kruh trupem zprava do leva 

 

 

opakuje se 

celkem 4x 

opakuje se 

celkem 4x 
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XXXI. 1. - 4. grapevine P 

XXXII. 1. - 4. chůze vlevo s obratem o 360st. 

XXXIV. - XXXVI. 1. - 8. v-step P a reverse P 

 

XXXVII. 1. - 4. mambo vpřed P (pravá), předpažit levou, upažit pravou 

XXXVIII. 1. - 4. mambo vzad L (levá), předpažit pravou, upažit levou 

XXXIX. 1. - 4. mambo vpravo P, upažit pravá, levá vlevo 

XXXX. 1. - 4. mambo vlevo L, upažit levá, pravá vpravo 

XXXXI. 1. - 4. grape vine P 

XXXXII. 1. - 4. chůze vlevo s obratem o 360st. 

XXXXIII. - XXXXIV. 1. - 4. v-step P a reverse P 

 

7 vyučovací hodina  

● opakování taneční sestavy („OneRepublic“ nebo „Changes“) 

 

● společné protažení v kruhu: Jedna po druhé předvádí jeden cvik na 

protažení, ostatní studentky zadaný cvik opakují. Začíná vyučující, po směru 

hodinových ručiček pokračují v předcvičování studentky. Protažení pokračuje, 

dokud se všechny žákyně nevystřídají v předcvičování jednoho cviku.) - CD 1., 

skladba 23. 

 

● Sirtaki – DVD 1. (video 13 sirtaki), CD 1. skladba 24. 

 

Popis cviku a rytmizace 

Řecký kruhový tanec Sirtaki tančíme v kruhu s držením za dlaně. Nejdříve se naučíme 

základní krok. Studentky jsou rozmístěny v prostoru tělocvičny čelem k vyučujícímu, 

opakuje se 

celkem 5 x 
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nebo všechny v jedné řadě vedle sebe s dostatečnými rozestupy. V tomto rozmístění se 

učíme základní krok, vyučující je zády ke studentkám: 

 

 

Základní krok: 

 Stoj spojný, výkrokem pravé úkrok vpravo, levá přinožit (ťuk). Výkrokem levé krok vlevo, 

pravá přinožit (ťuk). Výkrokem pravé krok vpravo, levá křížem přes pravou (překrok), 

úkrok pravou vpravo, přinožit pravou (ťuk).  

Pro lepší zapamatování můžeme přidat mluvenou rytmizaci: „krok ťuk, krok ťuk, krok 

překrok“. 

Poté přejdeme do kruhu a chytíme se za dlaně, paže jsou upaženy poníž, pokrčeny 

v loktech. 

Ačkoli je taneční krok jednoduchý, postupně zrychlující hudba přidá na intenzitě pohybu. 

16 dob předehra. 

 

8 vyučovací hodina 

 

● posilování s rytmizací – DVD 1. (video 14 posilování s rytmizací CD 1., 

skladba 25.) 

 

Popis cviku a rytmizace 

Cvičíme v prostoru tělocvičny s dostatečnými rozestupy čelem k vyučujícímu.  

Učitel dbá na správné provedení pohybu, zejména na zpevněné břišní svaly a rovnou 

bederní páteř. 
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16 dob předehra 

Vzpor klečmo 

I. - II. 1. - 8.  skrčit zánožmo pravou -> propnout do zanožení pravou a zpět do vzporu 

klečmo  (celkem 4x) 

III. - IV. 1. - 8 skrčit zánožmo levou -> propnout do zanožení levou a zpět do vzporu 

klečmo  (celkem 4x) 

V. - VI. 1. - 8. pokrčit únožmo pravou -> přesunout váhu na paže, pravé koleno k pravému 

loktu ->  zanožit (celkem 4x) 

VIII. - VIII. 1. - 8. pokrčit únožmo levou-> přesunout váhu na paže, levé koleno k levému 

loktu -> zanožit  (celkem 4x)   

IX. - X. 1. - 8. dámské kliky (celkem 4x) 

 

 Vzpor ležmo 

XI. - XVI. 1. -16. výdrž ve vzporu ležmo 

XII. - XX. 1. - 16.  úkroky stranou a na střed ve vzporu ležmo 

vzpor vpravo ležmo -> výdrž 

XXI. - XXIV. 1. - 16.  vzpor vlevo ležmo-> výdrž 

Sed pokrčmo roznožný 

XXV. - XXVIII. 1 - 16. předpažit -> pomalý přechod do lehu pokrčmo 

XXIX. - XXXII. 1 - 16. pokrčmo -> pomalý přechod do sedu pokrčmo    opakuje se 2x 

XXXIII. - XXXVI. 1 - 16.  předpažit -> pomalý přechod do lehu pokrčmo 

XXXVII. - XXXX. 1 - 16. leh pokrčmo, hrudní předklon -> 8 krátkých hmitů 

XXXX. - XXXXVIII. 1 - 16. leh pokrčmo, hrudní předklon -> výdrž 

XXXXIX. - LII. 1 - 16.  leh -> obratem kolem své osy o 180stupňů leh na břiše 

LIII. - LVI. 1 - 16. vzpor ležmo na břiše prohnutě -> záklon hlavy 
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●  kruhový trénink – DVD 1 (video: 15 kruhový trénink), CD 1., skladba 28. 

 

Popis a organizace 

Dívky jsou rozděleny do 5-6 skupin, každá skupinka má určené stanoviště. Vyučující 

zadá každé skupince určitou část těla, na kterou studentky vymýšlí cvik. Ten následně 

vysvětlí a předvedou ostatním a zaujímají pozici na svém stanovišti. Po spuštění hudby 

všichni cvičí na svém stanovišti cvik který vymysleli. Po signálu stop v hudebním 

doprovodu a následném zvolnění skladby, se dívky přesouvají na další stanoviště po 

směru hodinových ručiček. 

 

9 vyučovací hodina 

● hudební sestava na protažení – DVD 2. (video: 16 Relaxace a protažení, nutné 

zesílit zvuk, CD 1., skladby 26. -27. 

 

 

Popis cviku 

Studentky leží v prostoru tělocvičny na podložce. Hudbu doprovází mluvený popis cviků 

vyučujícího. Důraz je kladen na propojení dýchání s pohybem. Není důležitá rytmizace 

ani propojení pohybu s hudbou. 

 

 Cviky v leže na zádech 

 - hluboké břišní dýchání – dlaně na břiše 

 -  hrudní dýchání – dlaně na hrudníku 

 - krátké brániční dýchání – dlaně na klíční kosti       

 - dechová vlna (nádech do břicha -> hrudníku -> podklíčku, výdech z břicha -> hrudníku 

podklíčků), jedna dlaň položená na břiše, druhá na hrudníku. 
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 - volné dýchání – paže na zemi dlaněmi vzhůru  

- kroužení v nártech a zápěstí 

-  rotace hlavy zprava do leva                                 

 -  leh pokrčmo, s výdechem obě kolena spustit k pravé straně, s nádechem zpět, 

s výdechem obě kolena spustit k levé straně s nádechem zpět – přechod do tureckého sedu 

Cviky v tureckém sedu  

- půlkruh hlavou zprava do leva a zpět, dlaně na kolenou 

 - úklony hlavou vpravo a vlevo s oporou o předloktí 

 -  kruhy trupem vpravo a vlevo, dlaně na kolenou 

Vyměnit nohy 

 - hluboký ohnutý předklon, dlaně na zemi 

-hluboký ohnutý předklon postupně k pravému a levému koleni, dlaně na zemi 

Cviky ve vzporu klečmo – pozice kočky 

 - střídáme prohnutí v hrudní páteři a vyhrbení celých zad 

- upažit pravou, rotace trupu za nataženou paží vzhůru ke stropu a zpět 

 - upažit levou, rotace trupu za nataženou paží vzhůru ke stropu a zpět 

Klek skrčmo sedmo, vzpažit, postupný ohnutý předklon– výdrž 

Vzpor ležmo vysazeně, pánev vzhůru – pozice střechy 

Zanožit pravou-> pokládám pokrčenou a vytočenou pravou nohu nártem na podložku – 

pozice holuba (klek skrčmo sedmo zánožný levou), dlaně na zemi -> ohnutý předklon 

Vzpor ležmo vysazeně, pánev vzhůru – pozice střechy 

zanožit levou-> pokládáme pokrčenou a vytočenou levou nohu nártem na podložku – 

pozice holuba (klek skrčmo sedmo zánožný pravou), dlaně na zemi -> ohnutý předklon 

Vzpor ležmo vysazeně, pánev vzhůru – pozice střechy -> výpon na špičky, následně 

přenést váhu na paty 
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Pomalým rolováním do stoje spojného -> úklony ve vzpažení, vpravo a vlevo                 

 

10 vyučovací hodina 

● opakování taneční sestavy („OneRepublic“ nebo „Changes“) 

 

● hry na rozvoj pohybové tvořivosti: CD 2., skladby 1. - 4. 

 - „STOP“ Žáci běhají libovolně po prostoru na hudbu. Po vypnutí hudby „stop“ ustrnou 

imaginaci, kterou učitel navrhne (strom, květina, stéblo trávy,) 

  - „ZRDCADLO“ Ve dvojicích zrcadlově žáci napodobují pohyby svého partnera, nebo 

provádějí pohyby opačně. Po chvíli proběhne výměna rolí ve dvojicích.  

 - „LOUTKY“ – Ve dvojicích předvádí jeden loutku a druhý vodiče. Vodič uchopí 

imaginární provázky nad zvolenou končetinou a taháním za ně loutku ovládá. 

 - „HÁZENÍ“ Žákyně jsou ve dvojících, stojí proti sobě ve vzdálenosti 2metrů. Na pokyn 

učitele si představí a napodobují hod s různými věcmi (nafukovací balonek, horká 

brambora, vajíčko, medicinbal, tikající bomba,) 

  

11 vyučovací hodina  

● společné protažení v kruhu (viz 7. vyučovací hodina) - CD 2., skladba 5. 

 

● tvorba hudebně-pohybové sestavy ve skupinkách na 32dob + vzájemná 

ukázka – CD 2., skladba 6. 

 

12 vyučovací hodina  

● testování 
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Příloha 2 Pohybový obsah rytmické gymnastiky 

 

Přehled poloh a pohybů jednotlivých částí těla, které jsou výchozím obsahem hudebně-

pohybového programu: 

 

- polohy a pohyby dolních končetin: 

o základní polohy dolních končetin 

o základní postoje jednonož a obounož 

o statické polohy napjatých a skrčených dolních končetin 

o polohy a pohyby chodidel a špiček nohou 

o vedené a švihové pohyby a kombinace pohybů 

o cvičení v nízkých polohách 

- polohy a pohyby horních končetin 

o základní polohy paží a rukou 

o statické polohy napjatých a skrčených horních končetin 

o vedené a švihové pohyby a kombinace 

o pohyby obloukem, kruhem, osmou, po přímce 

o pohyby vlnou, točení, hmitání 

- polohy pohyby trupu, hlavy a pánve 

o klony, otáčení, kroužení trupu a hlavy 

o vlny trupu 

o pohyby pánve (vysouvání, překlápění, kroužení, otáčení) 

o pohyby hrudníku (suny, klony, točení) 

- základní polohy a pohyby celého těla 

o postoje, kleky, sedy, lehy, podpory 
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o chůze, běhy, poskoky, obraty 

o pohyby do základních poloh těla 

 

techniky cvičení bez náčiní  

- krok, chůze a běh 

o  chůze vpřed, vzad a stranou 

o  chůze ve výponu 

o chůze dostředivá a odstředivá  

o chůze v podřepu 

o chůze taneční (pérovaná) 

o kombinace chůze a běhu 

o běh přirozený, přímý 

o běh s vysokým skrčování přednožmo a zánožmo 

o běh drobný 

o běh prošlapávaný 

o běh dostředivý a odstředivý 

- poskoky a skoky 

o odrazem jednonož a doskokem jednonož 

o odrazem jednonož a doskokem obounož 

o odrazem obounož a doskokem jednonož 

o odrazem obounož a doskokem obounož 

o skok s přednožením, unožením, zanožením 

o  čertík, nůžkový skok, jelení skok, dálková skok 

o skok s obraty 
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o skok s bočným či čelním roznožením) 

- taneční a rytmické kroky 

o poskočný krok 

o cvalový krok 

o polkový krok, valčíkový krok vpřed a stranou, s obraty 

o Jive – základní krok 

o Cha-cha – základní krok 

o Waltz – základní krok 

(Novotná, Panská, Šimůnková, 2011) 
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Příloha 3 Dotazník hudebně-pohybových zájmů a záznamový arch testu hudebnosti – 

Bentley
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Příloha 4 Obal multimediální sady (CD + DVD) 
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Příloha 5 Záznamový arch hudebně-pohybových testů 

 

 

 


