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Úvod
V rámci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
oboru Učitelství pro mateřské školy se specializací Dramatické výchovy jsem
prošla dvousemestrálním

kurzem Techniky

řeči pod vedením

Mgr.

Radmily

Svobodové.
Přestože jsem si na začátku nedovedla představit čím mi může tento kurz prospět,
během docházení na tyto hodiny jsem zjistila, že učení se správné techniky řeči je
velkým přínosem pro každého, zejména pro ty, kteří svůj hlas používají jako jeden
ze základních pracovních nástrojů. Na seminářích jsem mohla sledovat výrazné
změny nejen na sobě, ale i na ostatních studentkách, přičemž u některých
docházelo k výraznému pokroku nejen v jejich hlasovém projevu, ale celkovém
vytváření dojmu na své okolí.

Naučily jsme se vystupovat před lidmi sebejistě,

rozhodně a srozumitelně.
Poznatky a zkušenosti z těchto hodin využívám a procvičuji v každodenním životě.
Absolvování kurzu Techniky řeči bylo pro mě velkým posunem dopředu jak
v osobním, tak v profesním životě. Pocítila jsem tedy potřebu zjistit, zdali to není
pouze autosugestivní přesvědčení a že je Technika řeči opravdu přínosná. Tehdy
jsem se rozhodla pro bakalářsko práci na téma Techniky řeči. Ve své práci jsem se
zaměřila na skupinu lidí mě nejbližší - učitele mateřských škol. Ráda jsem přijala
vedení Mgr. Radmily Svobodové nejen proto, že má v oboru Techniky řeči široký
rozhled a velmi dobré znalosti, ale také proto, že se mi po celou dobu studia dobře
pracovalo pod jejím dohledem.
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I. Teoretická část

3

1. Řeč jako nástroj

Řeč

komunikace

používáme už odedávna. Díky ní se učíme, chápeme, navzájem

si sdělujeme informace, pocity, postoje, názory, myšlenky, využíváme ji každý den.
Je všude s námi a my už si bez ní svůj život ani nedovedeme představit.
Řeč je prostředkem komunikace a komunikace je jedním ze základních principů
fungování společnosti a to nejen lidské. I nejrůznější živočichové, rostliny, dokonce
i jednotlivé buňky každého organismu, si vyměňují informace, komunikují spolu.
Komunikace je základem pro kooperaci v rámci určitého společenstva.
Řečí se, mimo jiné, liší člověk od zvířat. PhDr. V. Šrámková a PhDr. J. HůrkováNovotná, CSc. ve své knize Mluvený projev a přednes uvádějí, že existují tři
základní vývojové složky řeči: projevová (vyjádření bolesti, strachu, hladu...),
vybavovací (např. varovný zvukový signál) a složku sdělovací (dorozumívání se
mluvenou řečí, sdělování si informací). Komunikace zvířat obsahuje pouze první
dvě složky řeči, člověk došel ve svém vývoji až ke složce třetí, přičemž se u něj
vyskytují i první dvě (i my, i když v menší míře, používáme různé zvuky a citoslovce
pro vyjádření pocitů a stavů a stejně tak využíváme smluvené zvukové signály).
Díky řeči můžeme také vnímat estetiku našeho jazyka a využívat ji v poesii.
Můžeme prožívat prostřednictvím vyprávění příběhů a můžeme se také pobavit
nad dobrým vtipem.
Na základě řeči si také mnohdy vytváříme úsudky o druhých lidech. Nejen hlas
(intonace, zabarvení, posazení, výška), ale i gesta a vůbec celkové postavení těla
při komunikaci hraje důležitou roli při vytváření dobré image.

2. Důležitost správné techniky řeči při výkonu určitého

povolání

Je nejen v našem zájmu, ale i v zájmu našeho povolání, jak mluvíme.
Samozřejmě, že bychom všichni měli mluvit správně a vyhnout se tak problémům
spojeným se špatnou technikou řeči. Avšak existují povolání, kterým je technika
řeči jedním z hlavních pilířů. Každý ví, že tato povolání jsou povolání řečnická.
Tedy ta, kdy jeden mluví k mnoha ostatním a potřebuje posluchače svou řečí
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zaujmout, pobavit, upoutat nebo i ovlivnit. Toho dosahuje nejen obsahem, ale i
formou. Recitátor i herec musí během řeči vyjádřit obsah a zároveň mu musí být
zřetelně rozuměno. Proto jsou na uměleckých školách nezbytné předměty, kde se
studenti učí mluvený projev, techniku jevištního projevu a další.
Moderátoři, televizní hlasatelé i hlasatelé v rádiu by rovněž neměli mít s technikou
řeči problém. Vždyť tady je vyjadřování přímo jejich pracovním nástrojem, jehož
prostřednictvím mluví k celému národu, ke všem lidem bez rozdílu. Měli by působit
příjemně a upraveně a správná technika řeči k takovému působení patří.
A stejně tak dobrý politik by měl umět správně mluvit. Často poskytuje rozhovor
různým médiím, mluví před davy lidí i svých kolegů. Správné držení těla, artikulace
i posazení hlasu může politikům velmi pomoci v jejich kariéře.
A nejen politikům. Každý, kdo již prošel nějakým přijímacím pohovorem ví, že musí
vypadat a působit co nejlépe a tato nutnost nekončí přijetím do práce, ale provází
nás celou pracovní kariérou. Nezáleží, jestli je někdo mluvčím, managerem nebo
učitelem. Správná technika nás nejen posunuje výše v našem projevu, ale chrání
nás před případnými problémy s hlasem.
U učitele je technika řeči ještě důležitější, proto tomu budu věnovat samostatnou
kapitolu.

2.1. Nároky kladené na techniku řeči učitele mateřské školy

Učitel v mateřské škole není jen pouhým hlídačem dětí. Působí na děti
výchovně, vzdělává je, hraje si s nimi, nabízí jim možnosti, učí je novým věcem a to
vše dělá každý den, kdy v mateřské škole působí. Většinou učitel musí pracovat se
skupinou patnácti dětí a více, mnohdy se jedná o třídu věkově heterogenní, tudíž je
jeho působení rozptýleno vzhledem k věkovému i mentálnímu složení třídy. I tak je
potřeba, aby učitel dokázal děti upoutat, zaujmout a udržet jejich pozornost a to
všechno činí na základě řeči. Je velmi důležité, jak učitelův hlas zní nebo působí,
podstatnou roli zde hraje dynamika, intonace a tempo řeči, frázování, přízvuk
i výslovnost. Ovšem nejen práce s hlasem a řečí je podstatným

pracovním

prostředkem učitele, ten promlouvá i prostřednictvím svého těla. Způsob jakým
učitel předstoupí před svoji třídu je významným činitelem v této oblasti. Děti velmi
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rychle vycítí stres nebo nejistotu dospělého a to má neblahý vliv na jejich vůli
spolupracovat. Proto by učitelův projev měl být sebejistý a rozhodný, takový, který
nebude pro děti matoucí.

2.2. Učitel mateřské školy mluvním vzorem pro dítě

Učitel svou řečí s dětmi nejen komunikuje, ale dává jim i mluvní výbavu
do života. Aby dítě správně mluvilo, potřebuje vidět a slyšet správnou techniku řeči
u těch, jež na něj mluví. Vady řeči děti často přebírají od rodičů nebo od těch,
s nimiž jsou v dlouhodobém a intenzivním kontaktu. A tudíž je potřeba, aby mluvní
projev

učitele

mateřské

školy

byl naprosto

bez jakýchkoliv

vad,

neboť ty

se přenesou na dítě. Je přece již všeobecně známé, že dítě se učí především
nápodobou.
PhDr. V. Šrámková a PhDr. J Hůrková-Novotná, CSc ve své publikaci
Mluvený projev a přednes píší:
„Už během

výchovy na MŠ je řeč jak cílem sama o sobě, tak i

prostředkem

k dosažení cíle."

3. Nedostatky

v technice řeči a jejich

příčiny

Podceňování hlasové hygieny a techniky řeči vůbec má za následek špatný
mluvní

projev jedince. Ten se ještě více prohlubuje, je-li jedinec

vystaven

nepříznivým okolnostem jako je stres, tréma, podmínky (např. suchý vzduch) apod.
Daná osoba pak zanedbává držení těla, dýchání, měkký hlasový začátek, artikulaci
a bez chyby se neprojeví ani intonace, tempo nebo frázování.
Zásadní

vliv

na

náš

mluvní

projev

má

kromě

osvojení

si techniky

řeči

i životospráva, zacházení s hlasem nejen v práci, ale i v soukromém životě a vůbec
celkový přístup k hlasu a jeho používání.
Uvedu nejčastější prohřešky a chyby, kterých se většina lidí se svým hlasem
dopouští, podle knihy Technika mluvy a zpěvu herce,
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Úvod do

problematiky,

Autorský kolektiv kabinetu hlasové výchovy řeči a zpěvu DAMU

• přepínání síly h l a s u — s n a ž í m e se dosáhnout zvučnosti a nosnosti hlasu pouze

užitím síly, nikoliv techniky

• dlouhotrvající

zatěžování

hlasu -

nerespektování

potřeby

odpočinutí

si

hlasivek, zejména v soukromém životě

• používání hlasu ve vyšší poloze než je přirozené - vede k celkové únavě
hrtanového svalstva

• tvrdý hlasový začátek - neboli tvrdé nasazení hlasu

• používání hlasu při hlasovém onemocnění - zbytečné zatěžování hlasivek
při chrapotu, nachlazení, chřipce, zánětu nebo infekci.

4. Cíle TŘ

4.1. Držení těla

Správné držení těla neslouží pouze k vyvolání dobrého vizuálního dojmu.
Umožňuje rovněž volný průchod vzduchu dýchacími cestami a tak podporuje
i správné dýchání a ovlivňuje tak kvalitu mluveného projevu.
Důležitost ale klademe nejen na vrchní polovinu těla. Řádné postavení začíná již
u chodidel a pokračuje po celé ose těla až k hlavě.
Zásady pro správné držení těla tedy jsou:
•

váha spočívá na přední části chodidel, nikoliv na patách. Vzniká tak pocit
odlehčeného těžiště. Špičky chodidel směřují dopředu.

•

pánev je zpevněná, těžiště nadlehčené. Toho dosáhneme

stažením

šikmých břišních svalů a hýžďových svalů. Tím také vyrovnáme bederní
lordózu.
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•

páteř je protažená směrem vzhůru

•

hrudník je nadnesený, hrudní kost jako by nás lehce táhla dopředu.
Stažením mezilopatkových svalů odbouráme hrudní kyfózu.

•

ramena jsou přirozeně posazená v kloubních jamkách

•

krční páteř je také v protažení

•

hlava je vzpřímená, avšak nesmí přitom dojít ke ztuhnutí šíje

Celkové postavení by mělo být vznosné, aktivně uvolněné a mělo by působit
přirozeně.

Vhodná cvičení

Dolní polovina těla-

Cvičení s názvem „Kouzelné kalhoty"

Jednu ruku položíme dlaní na břicho pod pupkem, druhou ruku položíme hřbetem
na bederní část. V oblasti mezi rukama se zhruba nachází těžiště.
Představíme si, že máme oblečené Kouzelné kalhoty, které nás táhnou do výšky,
jakoby s námi chtěly vzlétnout. S rameny ani hlavou se neděje nic. Kalhoty táhnou
právě v oblasti těžiště. Břišní svaly jsou zpevněné a hýždové svaly se stahují
k sobě a podpírají pánev.
S Kouzelnýma kalhotami se pokusíme i projít.
Po krátké době stáhnuté svaly povolíme, jakoby Kouzelné kalhoty zmizely, a pak
zase zpevníme.

Horní polovina

těla - Při správném držení těla potřebujeme mít aktivní

i hrudník. Vhodné je například cvičení, kdy si představíme, že na hrudní kosti
máme světýlko a snažíme se, aby svítilo do dáli. Nelze toho ale docílit tak, že
povolíme břišní a bederní svaly a hrudník vysuneme dopředu. Stále si musíme
zachovat aktivní těžiště.
Ramena uvolníme kroužením. Potom je přitáhneme směrem nahoru k hlavě
a necháme volně spadnout zpět. Po dopadu ramen by se ramenní klouby měly
nacházet v přirozené poloze v kloubních jamkách.
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Navodíme si pocit, jakoby naše ramena byla přivázána na nitkách. Nitky jemně
táhnou ramena od sebe (směrem od těla). S rameny však nijak nepohybujeme.
Šíjové svaly také uvolníme kroužením hlavou a kýváním ze strany na stranu. Poté
pohyby hlavou najdeme přirozenou polohu šíje, kdy není žádný sval pevně
stáhnutý. Měli bychom se přitom cítit pohodlně.

4.2. Dech

Na správné držení těla navazuje i správné dýchání. Rozlišujeme tři způsoby
dýchání:
a) hrud ní
b) brániční
c) kličkové

Hrudní dýchání zajišťují mezižeberní svaly a volná žebra - roztahují hrudní
koš a tím umožňují proudění vzduchu do vrchní a střední části plic. Díky nim se
v těle vytvoří dechová opora, která je potřebná pro správné hospodaření s dechem.

Brániční

dech podporuje proudění vzduchu až do spodní části plic, tím

dosáhneme prohloubeného dechu, tedy že nabereme více vzduchu.

Pro mluvený projev je však nejvhodnější smíšený dech, tedy

hrudně

brániční. Při něm dochází k prokrvení celých plic, je zajištěna jak dechová opora,
tak i prohloubený dech.
Naučit se správně dýchat vyžaduje mnoho dechových cvičení. Někteří lidé se naučí
správně dýchat samovolně. Většina lidí ale potřebuje pomoci při odstraňování
špatných dýchacích návyků a naučení se správného dechu. Ten se nedá získat
během krátké doby, je potřeba si smíšené dýchání zafixovat, osvojit si jej, abychom
se pak při mluvení nemuseli soustředit na to, jak dýcháme.
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Vhodná cvičení

Uvědomění

si vlastního dechu se dobře provádí vleže na zemi. K tomu

potřebujeme být přirozeně uvolnění a klidní. K dobrému postupu také poslouží
uklidňující příjemná hudba. Rozhodně nás nesmí nic rušit, abychom se mohli plně
soustředit na své tělo a svůj dech. Ležíme na zádech a cítíme každou část našeho
uvolněného těla, uvědomujeme si všechna místa, kde se naše tělo dotýká
podložky. Cítíme pomalý dech, jak se nám dýcháním nadzvedává a klesá hrudník
a břicho. Můžeme si položit dlaň na oblast bránice a vnímat, jak se ruka pohybuje
nahoru a dolů. Uvolněný hluboký nádech navodíme zívnutím, to se může několikrát
opakovat. Potom už jen hluboce a uvolněně dýcháme bez zívání. Pořád máme
příjemný pocit pohody a klidu.

Rychlý a vydatný brániční dech procvičíme vsedě na obyčejné židli. I když
sedíme, pořád máme aktivní těžiště. Pokusíme se nadechnout krátce a rychle, jako
bychom se něčeho lekli. Je však potřeba, aby byl nádech téměř neslyšitelný.
Pokud lze nádech slyšet, znamená to, že vzduch proudí pouze do kličkových částí
plic. Tichý nádech proudí do všech částí plic, přičemž je hodnotná i práce bránice.
Nádech tak pocítíme tlakem našeho těla na židli.

Hospodaření

s dechem

můžeme

procvičit

tak,

že

se

nadechneme

a pomalu a úsporně vypouštíme vzduch, jako by unikal s propíchnuté pneumatiky.
Vzduch proudí stejnoměrně, stále stejnou silou, dokud máme čas. Vhodné je
vydávat syčivý zvuk: „Tssssss".
Od syčivého zvuku můžeme přejít k mluvené řeči. K tomu dobře poslouží cvičný
text:
Voře, voře Jan,
přiletělo k němu hejno vran:
první praví: „Dobře voře",
druhá praví: „Nedobře voře",
třetí praví: „Dobře voře",
čtvrtá

praví:...
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Pokračujeme, dokud máme vzduch. Na konec přidáme ještě slovo Jan, text pak
působí uceleně, ať už jsme skončili jakkoliv daleko.
Při tomto cvičení si musíme dát veliký pozor, aby nedošlo ke křeči při snaze o co
nejdelší výdechový proud. Nic by nemělo být násilné, syčení nebo mluvený text
skončíme jakmile ucítíme, že nám došel vzduch.

4.3. Rezonance

Při správné rezonanci bychom měli kvalitně rozeznít tón v rezonančních
dutinách. Je to potřeba k tomu, aby byl náš hlas dobře slyšitelný aniž bychom nějak
namáhali naše hlasivky. Výsledek je takový, že mluvíme přirozeně (a to se týče jak
barvy hlasu, tak i jeho výšky a hlasitosti) a přesto je náš hlas výrazný a znělý.
Držení těla a dech mají nemalý vliv na znění hlasu v rezonančních dutinách. Stačí
malá odchylka, povolení nebo opomenutí jakéhokoliv bodu v těchto dvou oblastech
se projeví

na znění

hlasu v rezonančních dutinách. Je potřeba

správného

postavení a dýchání, abychom dokázali rozeznít tón v rezonančních dutinách.
Při správném postupu by rezonance měla znít:
•

v hrudníku

•

na temeni hlavy a na šíji

•

a především v obličeji (obličejové masce)

Vhodné cvičení

Znění hlasu v rezonančních

dutinách můžeme dobře začít procvičovat

vleže a navázat tak na cvičení uvědomění si vlastního dechu. Po prozívnutí
zavřeme volně pusu tak, aby se horní a dolní zuby navzájem nedotýkaly Začneme
jemně, ale energicky brumendo na hlásku mmmmm.

Ucítíme brnění na zubech

i na rtech. Lehkým dotykem prstů se můžeme o vibrování rtů ujistit. Hmatem si
můžeme vyzkoušet, kde všude nám to brní. To samé vyzkoušíme i ve stoje. Časem
rezonanci cítíme i bez dotyků rukou.
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4.4. Svalový impuls pro hlas

Svalový impuls pro hlas je důležitý k vytvoření přirozeného forte. Při něm
se opíráme o břišní svaly a bránici a nikoliv o hlasivky, které takovýmto tlakem
velice trpí a často dochází i k jejich onemocnění.
Jak jsem již uvedla, svalový impuls pro hlas vychází z oblasti podbřišku stažením
břišních svalů a také ze solární krajiny, kde se na svalovém impulsu pro hlas podílí
bránice.
Je samozřejmé, že bez správného držení těla svalového impulsu pro hlas nelze
dosáhnout. I svalový impuls pro hlas je potřeba procvičovat, abychom si jej osvojili.

Vhodné cvičení

Pro svalový impuls pro hlas můžeme dobře využít různá krátká citoslovce
začínající na hlásku h. Postavíme se do aktivního postoje, nadlehčíme těžiště
Kouzelnými kalhotami, rozsvítíme světýlko na hrudníku a začneme vydávat krátké
zvuky: „Hu! Hu! Hu!", jako bychom se snažili někoho vylekat. Nesnažíme se, aby
byl zvuk hlasitý, ale rázný. Přiložíme si dlaň na břicho v oblasti bránice a ucítíme,
jak se svaly v této oblasti impulsivně stahují.
Od slov jednoslabičných (hu, ha, haf, ham, had...) můžeme přejít ke slovům
víceslabičným (hele, houba, hotovo...).

4.5 Artikulace

Posledním krokem pro správou techniku řeči je artikulace. Ačkoliv se to
nezdá i ta je přímo závislá na držení těla, neboť jakékoliv povolení má za následek
špatnou artikulaci.
Artikulace se však především týká artikulačních orgánů, jimiž jsou rty, dolní čelist,
tvrdé patro, měkké patro a jazyk. V lekcích techniky řeči je potřeba rty, dolní čelist,
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jazyk, ale i obličejové (mimické) svaly nejprve uvolnit. Na to existují různá cvičení.
Poté se cvičí samotná artikulace, například přehnaným a výrazným artikulováním
nebo nahrazením všech samohlásek jednou atd. Použít můžeme texty speciálně
určené k procvičení mluvidel jako jsou různé jazykolamy, ale stejně tak nám
poslouží i obyčejné básničky nebo jiné texty.

Vhodná cvičení

I artikulační orgány potřebují, abychom je uvolnili. K tomu poslouží cvičení
„Čertština" neboli „Čertí jazyk" - bl 11111 !, při kterém uvolníme jazyk. Rty uvolníme
tak, že je necháme volně u sebe, aby se dotýkaly a vydechneme pusou.
Vydechovaný vzduch tak způsobí, že se rty rozevřou a zase zavřou a opět
rozevřou a tak dále, čímž vzniká vibrace ve rtech. Obličejové svaly a čelisti
najednou povolíme, tím vznikne na našem obličeji výraz hlupáka.

Artikulační cvičení uvolnění čelisti
Má máma má málo máku.
Tak pokopete mi to pole, nebo nepokopete mi to pole?
Kolouch kohout s mouchou mnohou
s hloupou chloubou houpou nohou
plavou dlouhou strouhou ouzkou,
chroupou oukrop s pouhou houskou.

Artikulační cvičení k aktivizaci

jazyka

Vlky plky.
Náš pan kaplan v kapli plakal, v kapli klaply dveře.
Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
To tato teta tuto tetu tahá.
Kobyla kopyty klapala klepity klepity klap.
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Artikulační cvičení k aktivizaci rtů
Musím mluvit s panem Markem.
Co to? Co to bylo? Pro koho to bylo? Proč to bylo?
Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme my ten
Popokatepetl tunelem?

Artikulační cvičení jednotlivých
i, í

samohlásek

Bílá jíva, bílá lípa, jiný stín.
Čím blíž k cíli, tím víc víry i když síly mizí.

e, é

Ty nezbedo jeden, jedeš z těch beden!
Lépe sedět, lépe klečet, lépe ležet, lépe běžet.

a, á

Na cákáno.
Samá nána.

o, ó

Ó Hógóne králi! Ó panno Rózo.
Mnoho dob došlo v bol, krok v hrob, tón v mol.

u, ů

Kup tu kupu hub.
Můj dům, můj stůl, můj vůz, můj kůň, můj dvůr, můj vůl, můj hnůj.

ou

Koukej, koukej, jak je sedlák hloupej.
Tou dlouhou loukou, mou řekou toulavou.
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II. Praktická část

15

1. Výzkumné

metody

Existují dva druhy výzkumných metod - kvantitativní a kvalitativní. Žádná
z nich nemá vyšší hodnotu než ta druhá. Liší se ve svých cílech, zaměřeních
i provedeních, a tak mohou poskytnou osobě provádějící výzkum výběr podle
požadavků.

Některé výzkumy

potřebují více

kvalitativní

orientaci, jiné

zase

kvantitativní.
Uvedu několik základních rozdílů mezi těmito výzkumnými metodami:
•

Kvantitativní

výzkumná

množství,

frekvenci

metoda

pracuje

nebo

s

číselnými

rozsah

údaji,

zkoumaného

zkoumá
jevu.

Kvalitativní výzkumná metoda podává slovní výsledky neboli výzkumná
zjištění. Musí být výstižná, podrobná a více do hloubky.
•

Z toho hned vyplývá, že kvantitativní výzkumná metoda je plošná metoda,
zkoumaný vzorek je reprezentativní, tj. zahrnuje určitý počet náhodně
vybraných lidí, kteří reprezentují zbytek obyvatelstva. Zároveň se tedy
kvantitativní metoda snaží o jistý odstup od zkoumaného, čímž si zajišťuje
nestranný

pohled.

Kvalitativní výzkumná metoda se zaměřuje více na konkrétní případ, který
však zkoumá do hloubky. Součástí metodického postupu je tedy i sblížení se
se zkoumaným.
•

P. Gavora ve své knize Úvod do pedagogického
"Kvantitativní
To

výzkum je verifikační,

znamená,

že

kvantitativní

výzkumu

zatímco kvalitativní je

(verifikační)

výzkum

uvádí, že:

konstrukční."

slouží

k

ověření

existujících pedagogických teorií nebo hypotéz a kvalitativní (konstrukční)
výzkum vytváří teorie nové.

Já jsem si pro svůj výzkum vybrala metodu kvantitativní, protože více
odpovídala

mým

cílům

a požadavkům.

Tu jsem

dotazníku, jehož ukázku jsem dala do přílohy.
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prováděla

prostřednictvím

1.1. Dotazník

Dotazník je jednou z nejčastějších metod kvantitativního výzkumu. Je to
písemné kladení otázek respondentovi, který na položené otázky opět písemně
odpovídá. Dotazníky jsou většinou anonymní, tj. že nejsou známy ani vyžadovány
respondentovy osobní údaje. Většinou se dotazník ptá na věk a pohlaví, ovšem
existují i dotazníky vyžadující adresu respondenta a někdy i osobnější informace,
jako například rodinný stav apod.
Dotazník musí mít svou strukturu, otázky by neměly být nepřehledné a rozházené,
pokud to ovšem záměr zkoumající osoby nevyžaduje. Obvykle se však zkoumaný
problém rozdělí do několika podoblastí, podle kterých jsou pak kladené jednotlivé
otázky, neboli položky.

Samotný dotazník se dělí na tři části:
•

Vstupní část (hlavička) obsahuje představení dotazníku a zkoumající
osoby, informace o cílech a smyslu dotazníku a také i prosbu o vyplnění.

•

Druhá část zahrnuje veškeré otázky výzkumu.

•

Na konci dotazníku dáváme poděkování za vyplnění dotazníku, popř.
podpis nebo údaje výzkumného ústavu nebo zkoumající osoby.

Pro svůj dotazník jsem použila tři druhy otázek - polouzavřené otázky,
škálované otázky a faktografické otázky.

1.1.1. Polouzavřené otázky

Tyto

otázky jsou

spojením

uzavřených

otázek,

které

přímo

nabízejí

alternativní odpovědi (např. ano, ne, nevím) a otevřených otázek, kde nabízejí
prostor pro doplnění či vysvětlení zvolené odpovědi.

I
i
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Uzavřené otázky se většinou vyhodnocují tak, že se odpovědi rozdělí do skupin
podle nabízených alternativních odpovědí, následně se porovnává, kolik lidí
odpovědělo za a), kolik za b) atd.
Vyhodnocování otevřených otázek závisí na podobnosti jednotlivých odpovědí,
které se porovnávají.

1.1.2. Škálované otázky

U škálovaných otázek jsou odpovědi odstupňované podle frekvence nebo
intenzity

zkoumaného jevu.

Respondent

vyjadřuje své

postoje

a hodnocení

na škále. Škály mívají různý počet stupňů. Já použila stupňů pět, z nichž se dva
stupně přiklání k vyšší intenzitě a frekvenci zkoumaného jevu, další dva k nižší
intenzitě a frekvenci a pátý stupeň nabízí neutrální stanovisko, které respondent
volí, pokud si není svým míněním jistý nebo neví či nezná odpověď.
Škálované

otázky

vyhodnocuji

tak, že sečtu

počet

odpovědí

a

vypočítám

procentuální zastoupení odpovědí.

1.1.3. Faktografické otázky

Faktografické otázky jsou konkrétní otázky na daná existující fakta (věk,
bydliště, pohlaví...).
Já jsem ve svém dotazníku použila tři faktografické otázky:
•

Rok ukončení studia - pro zjištění přibližného stáří dotazované osoby

•

Počet roků pedagogické praxe - pro odhad, jak dlouho se daná osoba
v oboru pohybuje, kolik má zkušeností

•

Počet dětí ve třídě - pro zjištění, zda mají respondenti přibližně stejné
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podmínky, co se týče velikosti třídy
Faktografické otázky mívají zpravidla nejvyšší validitu, ostatní odpovědi
bývají

ovlivňovány

postoji,

názory,

zkušenostmi

apod.

Některé

respondenti "přibarvují", jindy zase na otázky, které jim nepřijdou

odpovědi
důležité,

odpovídají povrchně.
Doba vyplňování

dotazníku je většinou doporučována

do

15 minut,

někdy

i do 30 minut, navíc je zohledňován i věk respondentů. Já se snažila sestavit
dotazník, aby jeho vyplnění nebylo delší než 15 minut.
Návratnost dotazníků se obvykle pohybuje mezi 30% až 50%.

2. Vyhodnocení

dotazníků

2.1. Polouzavřené otázky

Otázka č. 1

- Prošel/la jste někdy kurzem hlasové přípravy?
Pokud ano, jakou a v jakém rozsahu.

Podle plánů měl vzorek respondentů obsahovat daleko více než 10 učitelů,
kteří prošli kurzem Techniky řeči na Pedagogické fakultě UK a 10 učitelů, kteří tento
kurz neabsolvovali, tedy ty, kteří nestudovali specializaci dramatické výchovy.
Protože je však dramatická výchova při PedF UK poměrně čerstvou studijní
specializací, je počet učitelů - absolventů kurzu Techniky řeči v poměru k celé
učitelské populaci v České republice hodně nízký. Je tedy velmi obtížné sehnat
dostatek

vhodných

respondentů,

zvláště

pokud

ještě

přičteme

procento

návratnosti, která dosahovala v mém případě něco málo přes 30%, což je při
kvantitativním výzkumu bohužel časté.
Při složitém a zdlouhavém pátrání a vyhledávání kontaktů potřebných osob mi
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hodně pomohla PaedDr. KOŤÁTKOVÁ Soňa, Ph.D., díky ní jsem mohla pokračovat
v práci.

Hodnoceny tedy byly dotazníky od těchto respondentů:

10x - bez absolvování semináře Techniky řeči
5x - absolvent Specializace dramatické výchovy při PedF UK v Praze
2x - absolvent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
2x - absolvent Lidové školy umění, Základní umělecké školy, studentských
souborů
1x - absolvent Specializace dramatické výchovy při PedF UK v Praze a
Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Vzhledem k tomu, že odpovědi absolventů jakékoliv hlasové výchovy se téměř
vůbec zásadně nelišily, jsem tyto respondenty zařadila do jedné skupiny jako
absolventy kurzu Techniky řeči. Tedy vznikly dvě skupiny respondentů, jejichž
odpovědi na otázky z oblasti Techniky řeči jsem porovnávala a vyhodnocovala.

U otázky na počet let učitelovy pedagogické praxe se potvrdil nedávný vznik
Dramatické

výchovy

jako

součást

pedagogického

studia.

Zatímco

učitelé

neabsolvující specializaci Dramatické výchovy mají v průměru cca 20,5 let praxe,
absolventi Techniky řeči učí v průměru o téměř 10 let méně, tedy mají cca 11 let
učitelské praxe. Z deseti absolventů Techniky řeči jsou pouze 3, kteří učí
přes dvacet let. Ostatní učí v průměru 3 roky.
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V dotazníku jsem se rovněž vyptávala na rok ukončení studia. Takto jsem
chtěla zjistit přibližné stáří respondenta a v porovnání s počtem roků praxe tak
zjistit, kdy a jak dlouho se daná osoba učitelství věnuje. Bohužel však otázka byla
špatně položena, neboť někteří respondenti uvedli rok maturity (tedy ukončení
středoškolského studia), někteří rok ukončení vysokoškolského studia, někdo uvedl
více vysokých škol a někdo zase ještě stále studoval dálkové studium.
Tato skutečnost způsobila velmi nízké procento validity u této otázky, tudíž jsem již
nemohla tyto odpovědi dále hodnotit a využívat k hodnocení odpovědí jiných.

Otázka č.2

- Myslíte si, že je hlasová výchova pro učitele důležitá? Uveďte
proč:

Všichni respondenti odpověděli na tuto otázku "ano", kromě jednoho, který
připsal třetí možnost "je přínosná". Tento respondent patří do skupiny neabsolventů
Techniky řeči.
Ve většině odpovědí, ve kterých respondenti odůvodňovali zaškrtnutí políčka "ano",
se nejčastěji objevovala potřeba zvládnout hlas. Respondenti považují za důležité
umět zacházet s hlasem jako měnit jeho výšku, barvu, hlasitost a vůbec umět
pracovat s hlasem tak, jak je to momentálně potřebné. U absolventů Techniky řeči
se tato odpověď vyskytla téměř 2x častěji.
Absolventi Techniky řeči rovněž neopomněli zmínit skutečnost, že učitelův hlas je
při jeho každodenním použití neustále zatěžován, učitel jím musí zvládnout často
nemalý prostor a že je hlas základním pracovním nástrojem každého pedagoga. Je
tedy důležité se mu věnovat. Tento fakt neunikl ani několika neabsolventům
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Techniky řeči, ovšem takových bylo až 4x méně než absolventů Techniky řeči.
Na druhou stranu o necelou třetinu více neabsolventů Techniky řeči zdůrazňovalo,
že učitel je také mluvním vzorem pro dítě, tudíž by neměl mít žádné problémy
s hlasem, protože tím poznamenává nejen sám sebe, ale především děti ve své
třídě, které se mluvit teprve učí a řeč napodobují se vším všudy včetně řečových
nedokonalostí a chyb, kterých se jejich vzor dopouští.
Tito respondenti také pokládají hlasovou výchovu pro učitele důležitou z důvodu
prevence obtíží s hlasem.
Dále se u neabsolventů Techniky řeči vyskytoval názor, že učitel prostě musí umět
mluvit. Tato poznámka však ale nebyla více rozvinutá či odůvodněná.

Z výsledku porovnání odpovědí u otázky č.2 je zřejmé, že si všichni
uvědomují

důležitost zvládnutí

hlasu a tedy i potřebnost

hlasové

výchovy.

Absolventi Techniky řeči jen více vědí proč, vědí, čím je hlasová výchova důležitá.
Neabsolventi se více spoléhali na svou dedukci a jejich odpovědi byly rázu: "Prostě
to tak musí být."

Otázka č. 3

- Myslíte si, že má držení těla vliv na hlasový projev? Uveďte
proč:

Přes polovinu všech respondentů vědělo, že držení těla výrazně ovlivňuje
dýchání a tedy pokud má učitel držení těla chybné, ohrožuje tak svůj mluvní projev.
Mimo vlivu na dýchání se v odpovědích neabsolventů Techniky řeči vyskytl odkaz
na psychosomatiku, jako vzájemné ovlivňování se fyzického a psychického, tedy
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že vnitřní pocit ovlivňuje držení těla a tak i hlasový projev a naopak. Neabsolventi
Techniky řeči si rovněž uvědomují, že držení těla nemá vliv pouze na dýchání
a vnitřní

pocit,

ale i na celkovou

řeč,

blíže

svou

odpověď

ale

neuvedli.

V odpovědích absolventů Techniky řeči se objevovaly pojmy jako rezonance, práce
mluvidel, zvládnutí hlasu a dokonce i vzor pro děti, protože děti napodobují nejen
to, co slyší, ale i to, co vidí.
Přes třetinu všech respondentů je toho názoru, že držení těla pomáhá hlasový
projev dotvářet také z hlediska výrazu. Tedy kromě zvukové stránky projevu
ovlivňuje i vizuální stránku projevu, a tím i to, jakým celkovým dojmem učitel
působí.

Oběma skupinám tedy neuniklo, že držení těla má vliv na správné dýchání
a na dotvoření celkového dojmu z hlasového projevu. Absolventi Techniky řeči však
věděli o dalších oblastech, do kterých držení těla zasahuje, tedy mají více
možností, kam se ve svém mluvním projevu zaměřit, aby dosáhli správné techniky
řeči.

Otázka č.4

2

- Míváte-li problémy s hlasem či hlasivkami, jak to řešíte?

/3 respondentů ze skupiny absolventů Techniky řeči v odpovědi uvedli, že

svůj hlas při problémech přednostně šetří - mluví co nejméně. Je to 3x více než
ve skupině neabsolventů Techniky řeči, kteří hledají pomoc u lékaře a nebo
problémy řeší svépomocí - teplé nápoje, bonbóny, spánek, pití Vincentky, inhalace,
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stejně tak jako absolventi Techniky řeči.
40% absolventů Techniky řeči a 20% neabsolventů Techniky řeči uvedlo, že
problémy s hlasem nemívají nikdy.

Z odpovědí bylo zřejmé, že pohled každého respondenta na míru problému
s hlasem je jiný. Zatímco někteří jako hlasový problém označují už i nachlazení,
při kterém se jim pochopitelně špatně mluví, jiní mají tuto hranici posunutou daleko
výše, kde je problém s hlasem způsobován právě jeho špatným zacházením.
Odpovědi tedy nemohou být objektivně posuzovány, protože u položené otázky
nebyl přesněji definován pojem "problémy s hlasem" a tudíž si otázku každý jinak
vyložil.

•-M

Škálované otázky

U každé otázky respondenti zatrhávali jednu z pěti možných odpovědí: ano,
spíše ano, spíše ne, ne a nevím.
Každou z těchto odpovědí jsem označila určitou hodnotou pro snadné zadání
do grafu a následné vyhodnocení a to následovně:

-

ano

-

1

spíše ano

-

2

spíše ne

-

3

ne

-

4

nevím

-

5

odpověď

nevím

byla

v

dotazníku

označena

hodnotou

5,

ovšem

při zadávání odpovědí do grafu nebyla hodnocena.

Výsledný graf vyhodnocených škálovaných otázek:
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Hned na první pohled lze vidět, že u všech odpovědí je hodnota u skupiny
absolventů Techniky řeči vždy o něco vyšší. Všechny otázky byly formulované tak,
aby ve výsledku vyšší hodnota znamenala méně problémů a potíží v technice řeči.

Grafy konkrétních odpovědí

Otázka č.5

- Míváte při mluvení bolesti v krku?

U této otázky se odpovědi respondentů příliš nelišily. Je samozřejmé, že
při běžném mluvení nás nebolí v krku, pokud nejsme nuceni hlas namáhat jako

například mluvit nahlas, dlouho nebo za jiných ztížených podmínek. Tímto se
zabývají další otázky.
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Otázka č.6

- Dělá Vám problémy mluvit dlouho?

ano

spíše
ano

spíše ne

ne

nevím

Odpověď

Téměř všichni respondenti jsou přesvědčeni, že jim nečiní žádnou potíž,
pokud musí

mluvit dlouhou dobu. Z toho většina

respondentů se

přiklonila

k odpovědi "spíše ne". Jeden respondent ze skupiny neabsolventů Techniky řeči
uvedl, že s dlouhým mluvením problém má.

27

Otázka č. 7

- Dělá Vám problémy mluvit nahlas?

U této otázky je již rozdíl mezi absolventy Techniky řeči a neabsolventy
Techniky řeči mnohem zřetelnější. Počet zaškrtnutých odpovědí se nikde nerovná.
Lze si také povšimnout, jak směrem od odpovědi spíše ano k odpovědi ne počet
respondentů neabsolventů Techniky řeči klesá, oproti opačně se rozvíjejícímu
počtu odpovědí absolventů Techniky řeči.

Je tedy zřejmé, že obsáhnout svým hlasem celou třídu a dosáhnout toho
bez jakýchkoliv potíží se stává uměním, které je potřeba se naučit. Základem
pro zvládnutí zvučného hlasu je správná rezonance, se kterou se bohužel učitel

neabsolvující Techniku řeči velmi často nesetká.
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Otázka č. 8

- Dělá Vám problémy udržet hlas, pokud jste ve stresu,
nervózní nebo máte trému?

6

Odpověď

Většina neabsolventů Techniky řeči má problémy zvládnout svůj hlas při
ztížených vnitřních podmínkách. Pouze jeden respondent z této skupiny si těchto
problémů není vědom.
Stejně

početná

většina

absolventů

Techniky

řeči

nezaznamenává

problémy

s udržením hlasu při uvedených okolnostech. Dva respondenti problémy připouštějí
a dva respondenti v odpovědi zaškrtli políčko nevím.
I tady je

rozdíl

mezi

dvěma

srovnávanými

skupinami

respondentů

patrný.

Při hodinách Techniky řeči (zejména v kurzech při Katedře primární pedagogiky
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) probíhá výuka ve skupinách
čítajících 1 0 - 2 0 osob. Lidé více náchylní k nervozitě a trémě tedy během výuky
získávají zkušenosti s mluvením před menší skupinou lidí a nenásilnou formou se
učí trému zvládat nebo alespoň zmírňovat. Pro mnohé, zejména začínající, učitele
není problém vystupovat před dětmi, ovšem bývají nervózní při třídních schůzkách,
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kdy jejich posluchači nejsou děti, ale dospělí lidé.
Při posuzování odpovědí dvou respondentů ze skupiny absolventů Techniky řeči,
kteří odpověděli, že neví, jestli mají problémy udržet hlas, pokud jsou ve stresu,
nervózní nebo mají trému, se mi nejvíce nabízí odůvodnění, že dané osoby
nemívají trému vůbec, tedy nemohou určit, jestli s tím problém mají či ne. Mohou to
být tedy lidé, kteří trémou prostě netrpí a nebo zkušení učitelé s dlouholetou praxí,
kteří si nejrůznější situace, doprovázející učitelské povolání, již dávno zvykli.
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Otázka č. 9

- Cítíte po výuce unavenost Vašich hlasivek?

•

tř

•neTŘ

ano

spiše
ano

spiše ne

ne

nevim

Odpověď

Velmi neobvykle vyšel graf odvozený z odpovědí otázky č.9.
40% absolventů Techniky řeči uvedli, že obvykle po výuce cítí unavenost hlasivek.
Avšak stejné procento respondentů této skupiny tvrdí, že nemají s tímto problém.
Zbylých 20% absolventů Techniky řeči se také přiklání k tomu, že

nemívají

po výuce pocit unavených hlasivek.
Ve skupině neabsolventů Techniky řeči necítí po výuce unavenost hlasivek 70%
respondentů. Ostatní zaškrtli odpověď ano a spíše ano.
Odpovědi u této otázky úzce souvisí s odpověďmi na otázky 7 a 10, ze kterých
vyplývá, že učitel, který prošel Technikou řeči více užívá zesílení hlasu, ktere se
následně může projevit právě unaveností hlasivek. Při správné technice řeči by
však k této situaci dojít nemělo. Je tedy možné, že určitá část absolventů Techniky
řeči nemá dostatek praxe a dopouští se ve své technice řeči chyb. Na této otázce
se také projevily již zmíněné rozdíly mezi jednotlivými absolventy Techniky řeci,
neboť unavenost hlasivek po výuce přiznali dva respondenti s pedagogickou praxi
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do 2 let a dva respondenti, kteří prošli kurzem hlasové výchovy, která je odlišná
od kurzu Techniky řeči vyučované na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze.
Z výsledků odpovědí neabsolventů Techniky řeči u této otázky v porovnání
s otázkou č. 7 lze také odvodit, že tato skupina lidí, v zájmu prevence unavenosti
hlasivek po výuce, užívá zesílení svého hlasu méně. Pokud jim dříve zesilování
hlasu přinášelo potíže, naučili se pracovat s dětmi tak, aby co nejméně docházelo
k situacím, kdy je potřeba zesílit hlas (například při čtení pohádky pro dotvoření
atmosféry).
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Otázka č. 10

- Musíte často zesílit hlas?

U této, již zmíněné otázky, lze vidět, že absolventi Techniky řeči o něco více
užívají zesílení hlasu než neabsolventi Techniky řeči.
Je potřeba však uvést na možnost odlišného pohledu respondentů na zesílení
hlasu. Je jedna věc, pokud hlas učitel zesílí záměrně, například při dramatizaci, kdy
si vše uvědomuje a může se na tuto práci s hlasem předem připravit, a tak svůj
hlas snadněji zvládá. Opačným příkladem zesílení hlasu je například nečekané
zvolání při leknutí, pokud se děje něco neočekávaného a pro dítě nebezpečného,
kdy učitel reaguje více instinktivně a nemá čas přemýšlet nad technikou řeči.
V těchto situacích je pochopitelně hlas značně více namáhán než při plánovaném
a vědomém zvolání.
Je tedy rozdíl v tom, které zesílení hlasu měl respondent právě na mysli.
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Otázka č. 11

- Myslíte si, že je Váš hlas při normální hlasitosti dobře
slyšitelný?

ano

spíše

spíše

ano

ne

ne

•

TŘ

•

neTŘ

nevím

Odpověď

Většina absolventů Techniky řeči, tedy 70%, je přesvědčena, že při běžném
mluvení

je jejich

hlas

dobře

slyšitelný,

tedy

zvučný.

O

něco

menší

část

neabsolventů Techniky řeči si myslí totéž. Stejné procento obou srovnávaných
skupin si myslí opak. Jeden respondent ze skupiny neabsolventů Techniky řeči si

není jistý.
Odpovědi na tuto otázku vyšly více méně nastejno s tím rozdílem, že více
absolventů Techniky řeči zaškrtlo ano, což je přesvědčivější a jistější než odpověď
spíše ano, u které převládá počet respondentů ze skupiny neabsolventů Techniky
řeči.
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Otázka č. 12

- Dýchá se Vám dobře při běžné mluvě?

V 6
c
Ol
•O 5
c
o

H

CL
CO
CD

I TŘ
®

3

CL

2

>o
o

Hi

1

ano

spiše
ano

spiše ne

neTŘ

ne

Odpověď

Odpovědi u této otázky velmi souvisí s odpověďmi na otázku č. 3 (otázka
zněla takto: Myslíte si, že má držení těla vliv na hlasový projev? Uveďte proč:),
u které, jak již bylo řečeno, většina všech respondentů věděla o spojitosti
mezi držením těla, dýcháním a hlasovým projevem. V souvislosti s otázkou č. 12
lze tedy říci, že učitelé vědí, že pokud dýchají správně, správě i mluví a pokud
správně mluví, nemají pak problém s tím, že by se při mluvení zadýchali.
Je všeobecně dobře, že si tuto skutečnost učitelé uvědomují bez ohledu na to, zdali prošli či neprošli kurzem Techniky řeči. Umí se tedy zaměřit na svou techniku řeči.
I když absolventi Techniky řeči jsou ve větší výhodě, neboť vědí o více oblastech
v technice řeči, které je potřeba při mluvení neopomenout, v těch se také projevují
i jednotlivé rozdíly, které vyšly najevo při vyhodnocování odpovědí.

35

Otázka č. 13

- Stává se Vám často, že se při mluvení zadýcháte?

Ani jeden absolvent Techniky řeči se při mluvení nezadýchá. Drtivá většina
respondentů ze skupiny neabsolventů Techniky řeči je na tom poměrně stejně.
Pouze jeden respondent tyto problémy připustil. Je zde také viditelný rozdíl v počtu
odpovědí spíše ne a ne mezi porovnávanými skupinami.
Výsledek poslední škálované otázky je v souladu s výsledky otázky předchozí.
Pokud se učitelovi při mluvení dobře dýchá, je samozřejmé, že se při mluvení
nezadýchá. Výsledky této otázky rovněž potvrzují všeobecné povědomí učitelů
o důležitosti správného dýchání při hlasovém projevu.

Iř>
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v

Zaver
Z vyhodnocení celého dotazníku vyplývá, že tady existuje rozdíl mezi
absolventy Techniky řeči a neabsolventy Techniky řeči. Není tolik výrazný, jak jsem
se na začátku domnívala, ovšem i tak vyšlo najevo, že kurz Techniky řeči je
pro učitele mateřských škol velmi přínosný a že by určitě bylo užitečné jeho
zařazení

do

studijního

plánu

všech

budoucích

učitelů,

nejen

těch,

kteří

se specializují na Dramatickou výchovu.
V některých odpovědích se zdálo, že srovnávané skupiny odpovídají

téměř

shodně, a tudíž se od sebe tolik neliší. Je však třeba vzít v potaz, že absolvent
Techniky řeči, který má v hlasové výchově již nějaké zkušenosti, se na mluvní
projev a problémy s ním spojené dívá z jiného pohledu než neabsolvent Techniky
řeči. Příkladem mohou být všechny otázky, které se týkají hlasových problémů. Lze
předpokládat, že stav, který absolventi Techniky řeči pokládají za unavený hlas,
neabsolventi Techniky řeči to berou jako normální. Neprošli kurzem Techniky řeči,
a tak ani nepoznají hranici, kdy už se jejich technika řeči vychyluje od normálu.
Absolventi Techniky řeči mají lepš sebereflexi, ví, že o jejich hlas, jako výrobní
nástroj, je třeba se starat.
Výsledky

průzkumu

také

výrazně

ovlivnila

nízká

návratnost

dotazníků, z nichž některé navíc neměly tak vysokou výpovědní hodnotu, jak bylo
třeba. Jako příklad uvedu dotazník respondenta ze skupiny absolventů Techniky
řeči - u polouzavřených otázek, kde byl respondent vyzván, aby odůvodnil své
vyjádřené stanovisko (fráze: Uveďte proč), napsal pouze "-proto-" a dále se
otázkou nezabýval. U škálovaných otázek zaškrtával pouze jednu z nabízených
odpovědí, což ve mě vzbudilo pochybnosti, zda-li si otázky vůbec pořádně pročetl.
To byl dotazník s nejnižší výpovědní hodnotou ze všech. Podobných tam však
bohužel bylo více.
Výsledky mého výzkumu sice nebyly takové, jaké jsem očekávala, nicméně
ani tak mě nezklamaly a i nadále jsem přesvědčena o tom, že kurz Techniky řeči je
velmi přínosný a určitě daleko potřebnější než by se mohlo zdát.
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Příloha č. 1

- Dotazník

Prosím o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Vaše odpovědi

pomohou

zmapovat situaci na českých mateřských školách v oblasti techniky řeči učitele a
mohou do budoucna

iniciovat zařazení této oblasti do dalšího

pedagogických pracovníků.

1) Prošel/la jste někdy kurzem hlasové přípravy?
a) ne
b) ano
Pokud ano, jakou a v jakém rozsahu

2) Myslíte si, že je hlasová výchova pro učitele důležitá?
a) ne
b) ano
Uveďte proč:

3) Myslíte si, že má držení těla vliv na hlasový projev?
Uveďte proč:

4) Míváte-li problémy s hlasem či hlasivkami, jak to řešíte?

vzdělávání

spíše

spíše

ano

ne

2

ano

5) Míváte při mluvení bolesti v krku?
6) Dělá Vám problémy mluvit

ne

nevím

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

dlouho?
7) Dělá Vám problémy mluvit
nahlas?
8) Dělá Vám problémy udržet hlas,
pokud jste ve stresu, nervózní nebo
máte trému?
9) Cítíte po výuce unavenost Vašich
hlasivek?
10)
Musíte často
11) Myslíte
si, že zesílit
je Váš hlas?
hlas při
normální hlasitosti dobře slyšitelný?
12) Dýchá se Vám dobře při běžné
mluvě?
13) Stává se V á m často, že se při
mluvení zadýcháte?

14) Rok ukončení Vašeho studia:

15) Počet roků Vaší pedagogické praxe:

16) Počet dětí ve třídě:

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.
Marie L. Stiborová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č.2

- Metodické ukázky lekcí techniky řeči

Zde uvádím dvě ukázky možného postupu při hlasové
Jednotlivé

složky

techniky

řeči

lze

spojit

v tématický

celek

rozcvičce.
metodické

rozcvičky, která je motivována s ohledem na věk dětí.

KOCICI DEN

1.

- starší věk MŠ

Navození

Kožíšek má z hedvábí,

Čumáček má

fousky jako

smaragdová

sametové
drápky jako

strunky,

růžový,
očička,

nezlobí a jen se tulí

ťapícky,

moje malá

trnky.

Báseň nás příjemně

kočička.

naladí na téma hodiny. Pro zajímavost

využít i jako hádanka, kdy přitáhneme pozornost účastníků

2.

se může

cvičení.

Honička

Na kočku a na myš
Jeden z hráčů je kočka a druhý myš. Ostatní ve dvojicích vytvoří
spojením rukou domeček. Kočka honí myš. Myš se může zachránit tak, že
vběhne do jednoho z domečků a postaví se zády k jednomu z dvojice,
kterého nahradí. Nahrazený se stává kočkou a původní kočka je teď lovná
kořist - tedy myš.

Honičkou

uvolníme

v žilách a navodíme

I

a rozpohybujeme

veselou a hravou

ztuhlé svaly. Rozproudíme

náladu.

krev

3.

Držení

těla

Nový den
Všichni jsme teď nějakou kočičkou, kocourem, micindou, číčou nebo
kotětem. Probudili jsme se z krásného snu o myším dortu. Jsme celí rozleželí,
a tak se hezky protáhneme. Jednu tlapku, druhou tlapku, třetí tlapku, čtvrtou
tlapku, pátou tlapku...kdepak, to je ocásek. Ten si taky protáhneme. Pěkně se
narovnáme a vyparádíme, abychom vypadali k světu.

Každý ví, jak důkladně se kočky protahují, proto i my při cvičení
na

protáhnutí

a zaktivizujeme

těla

a jednotlivých

naše probuzené

končetin.

Uklidníme

se

po

dbáme
honičce

svaly.

Polední procházka
Je čas na malou procházku po zahradě. Postavíme se na práh dveří
a rozhlížíme se, kam bychom se jen vydali. Stojíme vzpříma, aby nás každý
viděl, aby si každý všimnul, jaká krásná číča tady stojí ve dveřích. Na krku
máme

malinkatý

stříbrný zvoneček,

který se teď leskne v záři

teplého

sluníčka. Pomalu vycházíme do zahrady. Jdeme pomalu a ladně, jsme přeci
kočky. Zvoneček se třpytí a cinká. Potkáme-li někoho jiného, tak ho způsobně
a vznešeně pozdravíme kývnutím hlavy a pokračujeme ve své promenádě.
Všichni musí vidět náš

krásný lesklý a hebký

kožíšek.

Cvičení začíná ve stoje na místě. Snažíme se o vznosné držení těla,
které se musí zachovat
zaktivizuje

i

držení těla

4.

hrudní

i při chůzi, a aktivní těžiště. Pomyslný

kost. Procházení

by

mělo

být

zvoneček

nám

klidné, aby se správné

zachovalo.

Dech

Na zídce
Došli jsme k našemu oblíbenému místu. Malinká zídka, ze které je
vidět na celou zahradu i k sousedům a i když je malá, přece jen je daleko

od protivného sousedovic Azora. Vyskočíme na zídku. Áááách! Ta je tak
krásně teplá, vyhřátá od sluníčka. Neodoláme a položíme se na příjemně
teplý kamenný sloupek. Ležíme, máme zavřené oči a krásně si vychutnáváme
teplý kámen zespodu a teplé paprsky seshora. Samým blahem se nehýbeme,
jen cítíme, jak dýcháme. Bříško se nám zvedá jemně nahoru a dolů a je nám
moc krásně.

Navození
pomůže

pocitu klidu a harmonie je při tomto cvičení

nám k přirozenému

si vlastního těla v prostoru
si vlastního

5.

prohloubenému

velmi

dechu. Zmiňujeme

důležité,
uvědomění

(teplo ze zídky i od sluníčka) a potom i

uvědomění

dechu.

Rezonance

Tulení
Jak si tak užíváte krásného letního odpoledne, slyšíte, jak se někdo
přibližuje. Ty kroky ale znáte. Je to vaše nejoblíbenější dvounohá kamarádka,
co bydlí u vás doma a dává vám najíst. Ani neotvíráte oči a cítíte, jak vás
lehce hladí po vašem vyhřátém kožíšku, jemně drbe za ouškem a šimrá
na bříšku. To se vám tak moc líbí, že pomalinku potichounku začínáte vrnět
„Mmmm". Čím víc se vám to líbí, tím hlasitěji to dáváte najevo.

V tomto

cvičení

ležíme, múieim
předení,

ať

už

rozezníváme

Ulít l a m é
je

jakkoliv

OČÍ 0

slyšitelně,

hlas

SOllStM
nikdy

v rezonančních

se na naši
není

brumendo mělo dojít pouze z piana do normální
neunavovali

i

naše

hlasivky.

násilné,

dutinách.

Když

rezonanci
a

tak

by

hlasitosti, abychom

KOČIČÍ
i

naše

tlakem

6.

Svalový

impuls

Obrana území
Ani nevíte kdy, ale při onom krásném tulení jste usnuli. Teď, když jste
se probudili, vaše holčička byla pryč a sluníčko už sláblo. Tak se hezky
protáhněte a postavte na nohy. Ale co to? Ten protivný Azor, jak vás uviděl,
užuž se žene k vám. Musíte ubránit svou kočičí čest. Toto je vaše zídka, dejte
to tomu čoklovi najevo! „Pchch! Pch!"
Azor odešel. Určitě se vás lekl, jste přece kočky a to je něco. Ale i taková
krásná

kočička

potřebuje

někdy

jíst.

Přiběhnete

domů,

postavíte

se

doprostřed kuchyně a dáte o sobě vědět: „Mauuuu". Zabralo to, přichází milá
dvounožkyně s miskou plnou papání.

Na slovech pch a mau si procvičíme
na souhlásku

a obě dvě nezačínají

impulsu je tedy mírně

7.

svalový impuls.

na písmeno

Obě dvě

h. Dosáhnutí

začínají
svalového

obtížnější.

Artikulace

Básně

Volám Mícu, čičí, čičí,
Koťátko se kroutí v kroužku

Míca dřímá na jehličí.
Odpočívá,

hajinká,

moje malá

Micinka.

dokolečka

dokola,

ucho k tlapce, tlapku k oušku,
na kachničku
Kačelinko,

Kočka číhá na myšku,

kropenatá

kotě čeká v pelíšku.
Kočka skočí, chytí
už ji dává do

Artikulační

na kočičí

kačko,

kačko,

kačkalačko,

pojď se kroutit do kolečka,

myšku,

až z nás bude malá

pelíšku.

texty

zavolá:

téma

hlásky č a š. Dbáme na jejich důkladnou

velmi

často

výslovnost.

procvičují

tečka.

především

S T R A Š I D L A - 1 st z š

1.

Navození

Ocitáme se ve světě, kam se bojí vstoupit i ten nejodvážnější z rodu
Nebojsů. Tam, kde vládnou bytosti nanejvýš hrůzostrašné. Tam, kde se dějí
tak děsivé věci, že musí být ukryté pod rouškou noci. Dostali jsme se
do Království strašidel.

Tato předmluva

slouží k tématickému

naladění, vtáhne účastníky

více do tématu. Lekce, které má nějaký námět, je zajímavější

a

lekce

zábavnější

a tím i účinnější.

2.

Držení těla

Zříceniny
Procházíme královstvím (chodíme po prostoru), cestou potkáváme
děsivé výjevy a věci, které napodobíme : zkroucené stromy (napodobí),
rozbité barabizny, shnilé pařezy... až dojdeme k veliké zřícenině hradu
(uděláme ze svých těl jednu velikou zříceninu).

Cvičením

Zříceniny

na držení těla i mimické

ztuhlými

zaktivizujeme
sval)/. Je

a rozhýbeme

svaly podílející

se

to důležité, abycliom nezačali cvičení se

svaly.

Bílá paní
V této velké zřícenině bydlí přízrak

Bílé paní. Každou noc vystoupá

po schodech na cimbuří nejvyšší věže a tam stojí a rozhlíží se po kraji.

Stojíme jako ona (těžiště, odlehčený postoj...). Na hrudi má na šatech vyšitý
vzor z perel, který září do dáli (hrudní kost), na hlavě má vysoký čepec se
závojem, který musí držet rovně, aby jí nespadl. Pak se prochází po hradbách
(chůze po prostoru). Potká-li jiné Bílé paní, pozdraví se lehkým kývnutím
hlavy.

V tomto

cvičení

i v chůzi. Představa
správné představě

3.

se dbá

vznešené

na

vznosné

držení

Bíle paní pomáhá

těla

v klidové

žáky motivovat

poloze

a vést ke

o držení těla.

Dech

Bílá paní spí
Noc už pomalu končí, brzy vysvitne slunce, a tak jde Bílá paní do svojí
nádherné postele s nebesy. Protáhne se a lehne si do sametových peřin.
Celou noc se procházela po hradě a nyní je hodně unavená.

Usínáme,

protahuje se nám dech. Jsme v bezpečí před dnem a vším, co nemáme rádi.
Užíváme si klidu a odpočinku. Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme.

Tady je cílem
a hrudně-brániční

uvědomění

dýchání.

působí klidně a příjemně.

si vlastního

Je potřeba,

prohloubený

výdech

aby hlas učitele byl příjemný,

Je to důležité proto, že uvolněný

člověk lépe dosáhne prohloubeného

4.

dechu,

a dobře

i text

naladěný

dechu.

Rezonance

Bručoun brnivý
Už se pomalu stmívá a Bílá paní se již určitě velmi brzo probudí. My se
ale přesuneme jinam. V podhradí je dubový lesík. Procházíme

lesíkem,

vdechujeme příjemnou vůni lesa. Čím však jdeme hlouběji, tím stromy
houstnou a je větší tma. Ocitáme se v hlubokém temném

lese

plným

nejrůznějších tvorů a bytostí. Jedním z nich je Bručoun brnivý. Jelikož noc
teprve

začala,

Bručouni

vydávají

tiché,

téměř

neslyšitelné

bručení:

„Mmmmmm...". Stáváme se Bručouny a za svého bručení se probouzíme
do temné noci. Moc noci sílí a tejně tak i bručení. Bručouni se již dočista
probudili a vstávají ze svých doupat a pelechů. Teď už je jejich bručení dobře
slyšitelné. A jelikož jsou to Bručouni brniví, jejich bručení rozechvívá všechno
kolem včetně jejich těl (dotýkáme se vlastních částí těla, jestli rezonují).

Brumendo

začíná

v pianu

hlasitosti.

Rozezní

brumendu

leží a poté vstanou.

hlas v rezonančních

kde je cítit brnění. Začneme-li

5.

Svalový

a postupně
dutinách.

se

zesiluje

Nejprve

do

normální

žáci při

Ve stoje si mohou na sobě rukou
násilně tlačit na hlasivky, rezonance

tichém

prohmatat,
se vytratí.

impuls

Noční tvorové
Ale Bručouni nejsou jediné bytosti tohoto Strašidelného

království.

V lese se probouzejí i jiná zvířata. Ze stromových dutin vylétávají sovy

a houkají: „U úúúúú....", Daleko na jiném místě temného lesa se ozývá
s m e č k a vlků: „ A ú ú ú ú ú ú

". A a b y t o h o n e b y l o m á l o , svojí t r o š k o u d o m l ý n a

přispívá i místní Hejkal: „Hejjjjjjjj..."
Toto cvičení má za cíl dosáhnutí svalové opory v solární oblasti, která
je nutná pro správnou
U citoslovcí
při nich
citoslovce
to bude

tvorbu hlasu a je podepřena

se samohláskou

nebyl

hlas

nasazen

vyslovujeme
(h)aúúú).

na začátku
příliš

s pomyslnou

ostře.

správným

je však potřeba
Tomuto

se dá

hláskou h na začátku

držením
dát pozor,

těla.
aby

vyhnout,

pokud

(tedy místo

aúúú

6.

Artikulace

Básně
Strach straší i strašidla

Sova houká po lese
„Bojte se mě, bojte se!"
„My se sovy

Strašidla straší strašné

nebojíme,

Strašpytlové jsou

protože my v nocí spíme."

strašpytle.
strašně

vystrašení.
Rozestrašená

strašidla stále straší
strašpytle

a strašpytlové
Nechoď do lesa, nechoď
Je to zběsilých zrůd

tam!

jsou

zastrašení.

chrám.

Všechny straší strašný

Nechoď do lesa nechoď do něj,

jen strašidla jsou

neb nestvůry tě smrti v chřtán

textech

si skupina

každé slovo bylo vysloveno

výslovností

vyslovujeme.
a mimikou.

je to správně.

strašný

strach
a sama sebou byla

důkladně

strach,

nezastrašená.

Až strašidla vystrašil jejich

hoděj.

Na těchto

strachem

správně.

procvičí

svá mluvidla.

Proto texty říkáme

Jako součást cvičení můžeme
Nakonec

ale vše řekneme

zastrašená.

Je důležité,

aby

spíše pomalu,

ale

texty říkat s

přehnanou

tak, jak by to mělo být, jak

