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ABSTRACT
Tato práce sleduje rytmické cítění předškolních dětí ve věku 5-7 let. Výzkum se věnuje
pozorování individuálních projevů dětí a sleduje, zda jsou schopny vyjádřit jednotlivě rytmus
a pulzaci v případech, kdy se neshodují. K tomu užívá analýzy videí, ratingové metody a
strukturovaného rozhovoru. Práce potvrzuje, že je náročné pro dítě předškolního věku vyjádřit
pulzaci pohybem v rámci lekce Metody dobrého startu, která se opírá o lidovou píseň Pásla
ovečky. Bakalářská práce navazuje na již obhájené diplomové a bakalářské práce, které se
věnovaly výzkumu a inovaci Metody dobrého startu v České republice.
Klíčová slova: hudební schopnosti, rytmické cítění, dítě předškolního věku, Metoda dobrého
startu

ABSTRACT
This thesis focuses on the sense of rhythm in preschool children in the age between 5-7 years.
Research is conducted by observing individual children and their ability to express pulse where
it is not in synchronization with the rhythm. The research methods used are video analysis,
rating scale and structure interview. The research indicated that preschool children have
problems expressing the pulse in the song Pásla ovečky, of which is an integral lesson in the
Good start method. This thesis expands on critically reviewed theses, whom of which focused
on studying and innovating the Good start method in the Czech Republic.
Key words: musical abilities, sense of rhythm, preschool children, Good start method
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ÚVOD
Téma, které jsem si zvolila, je vybrané z nabídky od Mileny Kmentové, která se touto
problematikou již delší dobu zabývá. Ve své práci jsem shrnula zkušenosti a poznatky, které
jsem získala během studia oboru Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na hudební
výchovu, a k realizaci výzkumu jsem využila vlastní hudebně-pedagogické praxe s dětmi
v dětském pěveckém sboru Camerata Praha.
Práce se zabývá schopností dětí vyjádřit pulzaci v písni Pásla ovečky, která je součástí Metody
dobrého startu. Díky příležitosti pracovat s dětmi předškolního věku v pěveckém sboru jsem
měla možnost děti dlouhodobě sledovat a zahrnout do výzkumu i jejich osobnostní rysy a
úroveň hudebních schopností. Hudba je velice všestranná, a proto pomáhá k rozvoji všech
druhů schopností a dovedností v nejrůznějších oblastech. Skrze hudbu, tak můžeme dát dítěti
solidní základ do celého života. Na tomto principu je také založena Metoda dobrého startu,
k jejímuž vylepšení by mohla mimo jiné dopomoci i tato bakalářská práce.
V teoretické části práce se zabývám specifiky dítěte předškolního věku z pohledu vývojové
psychologie, které je třeba zohledňovat v jakékoliv přímé interakci s dětmi. Také se zaobírám
hudebním rozvojem, vlivy na rozvoj hudebních schopností a jejich konkrétním členěním.
Hudební schopnosti a jejich projevy jsou výsledkem působení na dítě – podnětnosti prostředí,
ve kterém vyrůstá – ale i vloh, se kterými se dítě rodí. Hudební činnosti se dají využít jako
nástroj, který dokáže zpříjemnit vše, co děláme, a možnosti hudby sahají až k psychomotorice,
která se zajímá o celistvý rozvoj člověka a jeho osobnosti. Kromě toho, že nám hudba může
činnosti zpříjemnit, může také na celistvý rozvoj osobnosti působit přímo – uvolňuje napětí v
těle, napomáhá k synchronizaci pohybů těla, podporuje rozvoj inteligence a činnosti, které se
s hudbou pojí (zpěv, tanec, instrumentální hra), mohou mít blahodárný účinek i na fyzickou
stránku zdraví. Metoda dobrého startu, o které také píšu v teoretické části, tohoto využívá a
díky propojení tělesných i jiných cvičení pozitivně podporuje celistvý rozvoj dětí. Celistvost,
jednota, harmonie – to jsou klíčová slova Metody dobrého startu. Protože je harmonický rozvoj
předpokladem k utváření kvalitních základů do života dítěte, měly by se tyto pojmy odrážet ve
všem, co dítě a jeho rozvoj přímo ovlivňuje.
Na základě těchto znalostí se v praktické části věnuji výzkumu, který sleduje konkrétní
rytmické projevy dětí, resp. jejich schopnosti vytleskat pulzaci v písni Pásla ovečky, která je
součástí lekce Metody dobrého startu. Vedle toho také sleduji specifika hudebního klimatu
6

rodiny dvou dětí, které se výzkumu účastnily a jejichž pokus o vytleskání pulzace byl velmi
úspěšný. Kromě metodologie, vyhodnocení a konkrétního popisu dětí se v praktické části
věnuji také porovnání výsledků těchto dvou dětí a toho, co jsem se dověděla z rozhovorů
s jejich rodiči. Proces sběru dat narušila neočekávaná situace – nouzový stav, který byl vyhlášen
v souvislosti s pandemií COVID-19. V práci se zmiňuji o tom, jak tato skutečnost narušila
výzkum i průběh práce a jak jsem se situaci přizpůsobila.

7

TEORETICKÁ ČÁST
1 Charakteristika dítěte předškolního věku z hlediska vývojové psychologie
V první kapitole se zaměřím na konkrétní specifika dítěte ve věku 5-7 let z hlediska vývojové
psychologie. Věnovat se budu kognitivním procesům (myšlení a poznávací procesy, pozornost,
paměť, proces učení), hře a kresbě, procesům socializace, emočním procesům a rozvoji
sebepojetí.
Předškolní věk lze vymezit různě – někteří autoři specifikují předškolní věk jako období od
narození do nástupu do školy – pro tuto práci si ovšem vymezíme toto období jako období od
3 do 6-7 let, které končí nástupem do školy. V období předškolního věku dochází ke zpomalení
a harmonizaci vývoje. Zdokonaluje se hrubá i jemná motorika, jak v rámci běžných
každodenních činností jako je oblékání nebo osobní hygiena, tak i v rámci pohybových her.
Dítě je soběstačnější a obratnější. Řeč se také zdokonaluje – okolo pátého roku života by měla
již mizet patlavost i agramatismy. Dítě rádo hovoří, ať už s někým či samo pro sebe – hodně se
vyptává, učí se písně a říkanky a zajímá se o knížky (Thorová, 2015). Důležitým momentem je
chvíle, kdy je dítě schopno regulace svého chování pomocí své vnitřní řeči, která souvisí
s rozvojem svědomí (Langmeier, Krejčířová, 2011).

1.1 Kognitivní procesy
Do kognitivních procesů zařazujeme myšlení a poznávací procesy, pozornost, paměť a učení.
Na kognitivní rozvoj má vliv jak zrání, tak učení a s věkem se zefektivňuje. Kognitivní
schopnosti se vyvíjí postupně, jejich vývoj směřuje k systematičnosti, objektivitě,
altruistickému chování, od konkrétního k abstraktnímu, k multiperspektivitě a od absolutismu
k relativismu (Thorová, 2015).
1.1.1 Myšlení a poznávací procesy
Myšlení lze definovat takto: „Myšlení je komplexní poznávací funkce, která slouží ke
zpracování informací, jejich využití při rozhodování a řešení problémů i při plánování
budoucího postupu.“ (Vágnerová, 2016, s. 163).
Okolo pátého roku života dítě přechází ze symbolického do názorového typu myšlení v rámci
procesu zobecňování a dokáže myslet v pojmech. Není však schopno logického usuzování a
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porovnávání, stále se tedy nachází v prelogickém stádiu myšlení (Langmeier, Krejčířová,
2011). Dochází k utváření pojmů, které dítě dříve nechápalo. Rozumí tomu, že podstata věci
přetrvává v různých kontextech, které pro něj tuto podstatu měnily. Toto názorové myšlení není
ještě dokonalé – dítě se stále řídí především tím, co vidí, protože není schopno jednotlivých
logických postupů k tomu, aby vyvodilo správný závěr. Tento specifický způsob uvažování je
zapříčiněn určitými psychickými znaky předškolního dítěte. Mezi tyto znaky Vágnerová (2012)
řadí:
-

Egocentrismus – dítě není schopno dívat se na problémy a situace z jiného úhlu
pohledu, než je ten jeho, nevidí a nechápe odlišné názory. Dítě se domnívá, že všechny
události ve světě se dějí kvůli němu.

-

Fenomenismus, který se vyznačuje tím, že dítě klade důraz na vnější, zjevnou podobu
světa. Svět je takový, jak vypadá.

-

Prezentismus je dětská vazba na přítomnost – pro dítě je podstatná aktuální podoba
světa.

-

Magičnost je spjata s fantazií dítěte. Dítě věří v nadpřirozeno a plete si fantazii
s realitou.

-

Antropomorfismus (animismus) je přisuzování vlastností živých bytostí neživým
věcem.

-

Arteficialismus chápeme jako dětskou představu toho, že za vznikem všeho, co kolem
nás existuje, stojí nějaká bytost (člověk).

-

Absolutismus je dětské chápání informace jako definitivní. Pokud je něco tak, už to
nemůže být jinak.

1.1.2 Pozornost
Pozornost lze definovat jako schopnost aktivního přijímání a zpracování informace. Slouží jako
jakýsi filtr, který vybírá, na co se zaměřím a čeho si nebudu všímat. Pozornost je úzce spjata
s ostatními kognitivními procesy jako je percepce, paměť a myšlení a vliv má také na chování
(Vágnerová, 2016). Důležitou roli hraje také v oblasti kognitivního a sociálního učení
(Vágnerová, 2020).
Pozornost je schopnost, která se u lidí vyskytuje již od narození a v průběhu života se zlepšuje
a rozvíjí. Úroveň schopnosti pozornosti je závislá na zrání mozku. Schopnost pozornosti se
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částečně překrývá s vědomím – k záměrné pozornosti je zapotřebí stav bdělosti, tedy
připravenosti registrovat vnější podněty. Vědomí na pozornosti ovšem nezávisí, neboť jsme
schopni ve stavu bdělosti vnímat vjemy i bez aktivace pozornosti. Přirozeně se zaměřujeme
spíše na nové, šokující či jinak atraktivní podněty, které mohou přicházet z okolí, ale i z našeho
vnitřku (potřeby). Známé a často opakované podněty již pozornost nepřitahují. Naši
soustředěnost ovlivňuje kromě charakteru podnětu také naše osobnost a vnitřní rozpoložení
(Vágnerová, 2016, 2020).
V předškolním věku se schopnost udržet pozornost zlepšuje, ale ještě ne tak intenzivně jako
s nástupem do školy. U dítěte dochází k rozvoji pozornosti spíše v oblasti zklidnění – míra
tohoto stavu bdělosti je v předškolním věku poměrně vysoká, je tedy celkem snadné upoutat
pozornost předškolního dítěte. Okolo 4 až 6 let věku dítěte dochází ke zlepšení pozornosti –
dítě je schopné koncentrace pozornosti, je klidnější, prodlužuje se délka udržení pozornosti a
zlepšuje se autoregulace chování (Vágnerová, 2020).
Rozlišujeme pozornost záměrnou (selektivní), při které dochází ke koncentraci pozornosti a
bezděčnou, která reaguje na nový podnět. Důležitou vlastností pozornosti je koncentrace
pozornosti, tj. „intenzita soustředění na daný podnět nebo aktivitu.“ (Vágnerová, 2016, s. 42).
Setkáváme-li se s novými podněty či aktivitami, je zpravidla nutné více se na aktivitu
koncentrovat. Jakmile máme však aktivitu dobře osvojenou, není již třeba takové míry
koncentrace. Stejně tak se může míra koncentrace lišit u jednotlivých typů podnětů. Například
vizuální podněty jsou oproti zvukovým podnětům na koncentraci pozornosti často méně
náročné.
Další důležitou vlastností je selektivita pozornosti, která nám umožňuje filtrovat přicházející
podněty a věnovat se pouze těm, které jsou pro nás významné (Vágnerová, 2016, 2020).
1.1.3 Paměť
Paměť lze obecně definovat jako schopnost přijmout, uchovat a znovu si vybavit informaci.
Její kapacita roste s věkem a efektivita zapamatování mimo jiné závisí na předchozích
znalostech a na logických souvislostech, které si ovšem dítě ještě nedokáže utvořit ve spojení
s novou informací. Ukládané informace nemají podobu původního vjemu – jsou zpracovávané,
a tudíž transformované. Paměť také ovlivňuje všechny složky kognitivní oblasti i emočního
prožívání (Vágnerová, 2016).
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Vágnerová (2012) dělí paměť do tří typů:
1. Explicitní sémantická paměť souvisí se zvyšováním kapacity paměti a rychlostí
zpracování informací. Tato oblast paměti souvisí s rozvojem selektivního typu
pozornosti. Děti předškolního věku si postupně pamatují více a kapacita jejich paměti
se zvyšuje. Množství a detailnost zapamatovaných informací ovšem souvisí také
s logickým uvažováním a chápáním souvislostí, kterého ještě nejsou děti předškolního
věku v plné míře schopny.
2. Explicitní epizodická paměť slouží k osobním vzpomínkám. I tento typ paměti a
verbalizace jejích specifických vzpomínek se s věkem zlepšuje. Dítě si však primárně
pamatuje subjektivně nejdůležitější a nejatraktivnější okamžiky. K rozvoji tohoto typu
paměti přispívá verbalizace prožitého, vyprávění příběhů, dotazování, a kromě podpory
epizodické paměti má tato společná interakce s jinými lidmi kladný dopad na emoční a
sociální stránku dítěte a rozvoj komunikačních dovedností. V předškolním věku však
často dochází k upravování vzpomínek – děti si do reálně prožitých situací přimíchávají
své domněnky či představy.
3. Implicitní, procedurální paměť uchovává informace o praktických dovednostech,
kterých dítě nabývá pozorováním.
1.1.4 Učení
„Učení je proces, jehož výsledkem je získání nových poznatků či rozvoj dovedností, případně
trvalejší změna v oblasti prožívání, uvažování či chování.“ (Vágnerová, 2016, s. 133).
Proces učení je přímo závislý na paměti a je předpokladem rozvoje psychických a dalších
funkcí. Také umožňuje člověku lepší orientaci a schopnost adaptovat se do nového prostředí či
situace. Na schopnost učení se váže také přijímání společenských pravidel a norem, prožívání
či schopnost řešení problémů. Kromě získávání nových poznatků a souvislostí může mít učení
také funkci korektivní. Může probíhat vědomě, pak mluvíme o explicitním učení, nebo
neplánovaně – implicitní učení (Vágnerová, 2016).
Dítě v předškolním věku se nachází v prelogickém, názorovém stádiu – váže se tedy na zrakový
názor předmětů a nedovede provádět logické operace. V oblasti učení to znamená, že si
nedokáže ukládat nově nabyté informace do logických celků a učí se spíše spontánně a
mechanicky (Thorová, 2015). K zapamatování přispívá osobní zkušenost a aktivita dítěte.
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1.2 Hra a kresba
Hra je přirozenou aktivitou dítěte a podporuje jeho celistvý rozvoj. Je také nejdůležitějším
učícím prvkem u dítěte předškolního věku. Ve hře má dítě prostor k experimentování,
objevování, učení či prožívání nenaplněných snů a tužeb a také se do ní promítají zážitky dítěte,
jeho zkušenosti, názory a postoje (Vágnerová, 2012). V předškolním věku se také probouzí
větší zájem o činnosti uměleckého charakteru, a tím dítě prohlubuje své hudební schopnosti
(Králová, Kodejška, Strenáčiková, Kołodziejski, 2016).
Kresba znázorňuje chápání reality dítěte a jeho názor na svět dítěte (Vágnerová, 2012). I kresba
má vlastní vývojová stádia, která lze sledovat. Podle Thorové (2015) přichází po pátém roce
života stádium konvenční dětské kresby. Kresba začíná být detailnější, propracovanější a začíná
se do ní promítat určitý kresebný styl dítěte. Inspirací jsou osobní zážitky ze života dítěte.
Zajímavou oblastí dětské kresby je zobrazování člověka. V závislosti na rozvoji dětské
psychiky se vyvíjí i kresba lidské postavy, která má svá jednotlivá stádia. V následujícím
odstavci popíšu tato stádia tak, jak je popisuje Vágnerová (2012).
Prvním stádiem je stádium hlavonožce, které se vyznačuje propracovanějším obličejem,
absencí trupu a jednodimenzionálními končetinami. Druhým stádiem, které přichází okolo 4-5
let, je stádium subjektivně fantazijního zpracování. Toto stádium je typické zaměřováním se na
z pohledu dítěte důležité detaily. Děti také často kreslí „průhledně“. Třetím stádiem je stádium
realistického zobrazení, které přichází na konci předškolního období. Jak z názvu vyplývá,
kresba se více přibližuje realitě a dítě kreslí to, co vidí.

1.3 Procesy socializace, emoční procesy a rozvoj sebepojetí
Předškolní věk je doba, kdy se dítě začíná socializovat i mimo rodinné prostředí. Tato
socializace a rozvoj osobnosti dítěte probíhá v interakci s jinými lidmi, tedy především
v prostředí mateřské školy. Dítě se připravuje na život ve společnosti, učí se respektovat
společná pravidla, vycházet s novými autoritami i vrstevníky. Učí se také regulovat své emoční
projevy a chování.
1.3.1 Procesy socializace
Socializace je celoživotní proces, který je nedílnou součástí života dítěte a jeho emočního
vývoje i rozvoje sebepojetí. Rodina je důležitým prostředím, ve kterém se uskutečňuje primární
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socializace dítěte. Důležitá je bezpečná a pevná vazba k rodině a pocit bezpečí, který dítěti dává
jistotu, se kterou se nebojí interagovat s lidmi mimo prostředí rodiny (Vágnerová, 2012).
Podle Langmeiera a Krejčířové (2011) proces socializace probíhá ve třech rovinách:
1. Rovina sociální reaktivity, tedy schopnost emoční diferenciace a její vývoj.
2. Rovina sociálních kontrol souvisí s přijetím sociálních norem a pravidel. Dítě je zprvu
regulováno dospělými, avšak v průběh předškolního období si osvojuje a přijímá normy
společnosti a je schopno autoregulace chování.
3. Rovina osvojení sociálních rolí souvisí s nástupem do mateřské školy. Dítě vstupuje do
nového prostředí, ve kterém získává nové sociální role – roli vrstevníka, kamaráda a
žáka mateřské školy (Vágnerová, 2012).
S nástupem do mateřské školy přichází dítě samo za sebe do nového prostředí. Přijímá nové
role, nová pravidla a učí se respektovat cizí autority. Nová skupina také pomáhá dítěti učit se
regulovat a ovládat své potřeby a emoce – musí se chovat tak, aby to bylo společensky přijatelné
(Vágnerová, 2012).
Utváření vztahů s vrstevníky ovlivňuje také vývoj sociálních schopností. Vztahy ve
vrstevnických skupinách jsou rovnocenné, děti si v nich utvářejí různé sociální role, učí se
spolupráci, řešení konfliktů i prosociálnímu chování (Vágnerová, 2012). S časem také vztahy
sociálně zrají a jsou méně konfliktní. Ve vývoji sociálních rolí je důležitá kooperativní hra, kde
dochází ke vzájemné spolupráci dětí a k dělení jednotlivých rolí. Je logické, že více příležitostí
k takové hře mají děti, které navštěvují mateřskou školu a mají tak více příležitostí k setkávání
se s vrstevníky. V rámci takovýchto a jiných her, kde si děti zřídkakdy hrají bez kamaráda, se
již projevují jisté osobnostní rysy – některé děti jsou například více dominantní a vůdčí, jiné se
raději ve skupině podvolí (Langmeier, Krejčířová, 2011).
1.3.2 Emoční procesy a rozvoj sebepojetí
Důležitým faktorem v emočním vývoji je socializace emočního prožívání, tedy proces, během
kterého se dítě učí rozumět svým emocím a vhodně je projevovat. Emoční procesy jsou u dítěte
v předškolním věku více stabilní. Rozvíjí se celková emoční inteligence dítěte včetně
schopnosti regulace a odložení svých potřeb a projevů emocí (Vágnerová, 2012).
U předškolního dítěte často dochází ke střídání nálad, ale obecně bývá jeho emoční rozpoložení
stabilnější než v ranějším věku. Převládá pozitivní naladění, dítě se dokáže radovat, těšit a
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vtipkovat – dochází k rozvoji smyslu pro humor. Vzhledem k velmi aktivní fantazii dítěte
dochází k projevu strachu z nadpřirozených bytostí či strašidel. Občas se projeví také vzteklost,
která se ale obecně nevyskytuje ve srovnání s pozitivní náladou tak často a projevuje se
především ve spojení s frustrací. To, že se dítě dovede na něco těšit, značí pochopení blízké
budoucnosti (Vágnerová, 2012).
V předškolním věku dítě již chápe a rozlišuje projevy chování od vnitřních prožitků (emocí).
Rozvíjí se také úroveň emoční inteligence, dítě rozumí tomu, že jisté situace mohou vyvolat
jisté emoce, a dokáže také částečně tyto situace předvídat – uvědomuje si příčiny a následky
emočních prožitků. Je ale stále omezené na vlastní zkušenosti a prožívání, a tak situace hodnotí
podle svých osobních zkušeností, které se nemusí vždy shodovat s emočním prožíváním druhé
osoby (Vágnerová, 2012).
V předškolním období se sebepojetí dítěte váže na vnější charakteristiky, ale i na preference
(ví, co má rádo, nemá rádo). Své vnitřní charakterové rysy poznává a popisuje až s nástupem
na základní školu. Vzhledem k typickému egocentrismu je jeho sebepojetí výrazně pozitivní,
ale nestabilní, neboť závisí na vnějších reakcích a podnětech (Langmeier, Krejčířová, 2011).
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2 Hudební vývoj dítěte a předpoklady k hudebnímu rozvoji
V období předškolního věku dochází k rozvíjení sluchového analyzátoru a jeho diferenciační a
analytické funkce. Hlasivky a jejich svalstvo nabývají síly a vytváření tónů se automatizuje.
Rozvoj motorického analyzátoru umožňuje lepší koordinaci pohybů, která je důležitá při
hudebně pohybových či instrumentálních činnostech (Sedlák, 1989). Dítě je také schopno
pochopit emoci, kterou hudba nese a projevit ji navenek. Probouzí se estetické vnímání a
prohlubuje se zájem o umělecké činnosti (Králová, Kodejška, Strenáčiková, Kołodzejski,
2016).
V této kapitole se zaměřím na hudební vývoj dítěte a jeho specifika ve věku 5-7 let. Nejdříve
se zaměřím na obecnější popis vývoje dítěte, který souvisí s rozvojem hudebních schopností, a
nakonec se zaměřím na to, jak ovlivňují vrozené i vnější faktory, jako je rodina a mateřská
škola, hudební rozvoj dětí.

2.1 Předpoklady k rozvoji hudebních schopností a dovedností dítěte
Mezi předpoklady k rozvoji hudebních schopností řadíme hudební vlohy a vliv prostředí. Podle
Sedláka a Váňové (2013) můžeme považovat všechny děti za hudebně vzdělavatelné. Pokud
děti zaostávají v hudebním vývoji, je to zpravidla způsobeno nepodnětným prostředím
(Králová, Kodejška, Strenáčiková, Kołodzejski, 2016). Je nám také známa korelace mezi
inteligencí a hudebními schopnostmi – jejich zdokonalování má pozitivní vliv na inteligenci
člověka.
2.1.1 Hudební vlohy, nadání a talent
Dítě může mít po genetické stránce jisté předpoklady k vyšší úspěšnosti v hudební oblasti. Tyto
předpoklady se dědí – v tomto případě mluvíme o tzv. hudebním nadání – ale ovlivnit pozdější
hudební vývoj může také faktor vrozenosti, kde mluvíme o vlastnostech, které organismus
nabyl v prenatálním období – nejsou tedy dány genetikou, nýbrž vnějšími faktory (Sedlák,
Váňová, 2013).
Obecně v hudební výchově pozorujeme vlohy podle toho, jak silně je nutné vyvinout úsilí
k rozvinutí hudebních schopností jedince. Čím větší úsilí, tím menší nadání. Dítě, které
disponuje hudebními vlohami, bude mít hudební schopnosti rozvinutější a bude se vyvíjet
rychleji (Sedlák, Váňová, 2013).
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2.1.2 Vliv rodinného prostředí
Podstatný je také vliv okolí, které by mělo dítě podporovat a rozvíjet mimo jiné v hudební
oblasti. V první řadě se jedná o rodinu, která zprostředkovává dítěti prvotní socializaci a má na
něj největší vliv. Dítě reaguje na zvuky již v prenatálním období a hudba a zpěv je dítěti
zpočátku bližší než řeč. Pokud se v rodině zpívá, hraje na nástroje či tančí, má to velice pozitivní
vliv jak na hudební rozvoj dítěte, tak na celkové klima v rodině (Králová, Kodejška,
Strenáčiková, Kołodzejski, 2016).
Rodina je tedy důležitým faktorem v hudebním rozvoji dítěte. Jedná se nejen o přímou hudební
činnost rodiny s dítětem, ale i hlasitý poslech hudby, zájem rodiny o hudbu či zpěv dítěti
například před spaním. Vzácněji se v rodinách provozuje tzv. muzicírování, tedy společná
instrumentální hra na nástroje, která má příznivý vliv i na rodinné vztahy (Králová, Kodejška,
Strenáčiková, Kołodzejski, 2016).
Rodina může dítěti předat genetickou výbavu, díky které může dítě získat hudební vlohy. Pokud
však zůstane prostředí nepodnětné, hudební vlohy se u dítěte nemusí plně rozvinout. Dítě, které
tyto vlohy získalo, projevuje vyšší motivaci k seberealizaci v hudební sféře a rychleji se učí a
prohlubuje své hudební schopnosti a dovednosti. Podle Sedláka a Váňové (2013) je období
předškolního věku nejdůležitějším obdobím v hudebním rozvoji. Pokud však dítě nemá
příležitost se realizovat, jeho potenciál zůstane nevyužitý.
V ideálním případě by měli rodiče mít blízký vztah s dítětem a měli by ho podněcovat a
inspirovat k tvořivé práci. Také by mu měli vhodně poskytovat zpětnou vazbu na jeho chování
– pochvalu, ale i pokárání.
2.1.3 Vliv prostředí mateřské školy
V neposlední řadě se jedná i o vliv mateřské školy a později základní školy či základní umělecké
školy. Mateřská škola má potenciál rozvíjet přirozeným způsobem hudební schopnosti dětí a
zároveň tak přispět k celkovému pozitivnímu rozvoji jejich osobnosti. I proto by hudební
výchova neměla být opomíjena.
Všichni tito činitelé se vzájemně prolínají a ovlivňují v průběhu života dítěte. Optimální
hudební klima se vyznačuje dostatečně hudebně podnětným prostředím jak ze strany rodiny,
tak ze strany mateřské školy.
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2.2 Hudební činnosti v mateřské škole
Nástup do mateřské školy je zlomovým okamžikem v životě dítěte. Odpoutává se od matky a
stává se součástí nové sociální skupiny. Mateřská škola by měla v ideálním případě doplňovat
domácí výchovu, často je ovšem jediným zdrojem rozvoje dítěte v oblasti hudby.
Hudební činnosti můžeme podle Sedláka a Váňové (2013) definovat jako aktivizaci organismu
v rámci přímé interakce jedince s hudbou. Jedná se o aktivizaci v rovině vnější (na venek
viditelné), ale i vnitřní, která se projevuje vnitřními kognitivními procesy jedince (hudební
myšlení, představy apod.). Tyto procesy jsou spolu v úzkém vztahu a probíhají současně.
Hudební činnosti jsou úspěšně realizovány díky vnitřním předpokladům (hudebním
schopnostem) a zároveň tyto předpoklady rozvíjíme a prohlubuje právě skrze hudební činnosti.
V rámci hudebních činností v mateřské škole rozlišujeme činnosti poslechové, pěvecké,
instrumentální a hudebně pohybové (Králová, E., Kodejška, M., Strenáčiková, M.,
Kołodziejski, M., 2016). Všechny tyto činnosti se vzájemně propojují.
•

Poslechové činnosti realizujeme v rámci poslechu hudby. Tyto činnosti vedou k rozvoji
hudebně sluchových schopností, k rytmickému cítění a prohlubují emocionální prožitek
z hudby.

•

Pěvecké činnosti rozvíjí všechny typy hudebních schopností. Skrze tyto činnosti
vedeme děti k lepšímu pěveckému projevu, k hlasové hygieně a k pozitivnímu vztahu
k hudbě.

•

Instrumentální činnosti většinou realizujeme skrze hru na tělo či hru na Orffovy
hudební nástroje. Podporují rozvoj především hudební paměti a představivosti,
rytmického cítění a hudebně tvořivých schopností.

•

Hudebně pohybové činnosti jsou propojením pohybu a hudby. Rozvíjí v první řade
auditivně-motorické schopnosti, pomáhají prožívat jak rytmus, tak i jednotlivé hudebně
výrazové prostředky.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) najdeme
spojitost s hudebními činnostmi ve všech vzdělávacích oblastech. To svědčí o všestrannosti
hudby, která kultivuje veškeré oblasti našeho života a pozitivně ovlivňuje inteligenci. Stručně
popíšu, jak lze jednotlivé oblasti naplňovat skrze rozmanité hudební činnosti.
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V oblasti, která je nazvána Dítě a jeho tělo, můžeme najít uplatnění instrumentálních činností
při rozvoji jemné motoriky a práce s nástroji. Dále do této oblasti patří i ovládání dechu, tedy
hlasová cvičení, na která se soustředíme během pěveckých činností, a sladění pohybu s rytmem,
které můžeme rozvíjet v rámci hudebně pohybových činností. Během poslechu hudby zase
můžeme rozvíjet smysly, což je také součástí této oblasti.
Dále se zaměřím na oblast Dítě a jeho psychika. Tato oblast je rozdělena do tří podoblastí.
Jazyk a řeč, kam spadá verbální i nonverbální komunikace, můžeme rozvíjet skrze sluchové a
rytmické hry či zpěv.
Další podoblastí jsou Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace. Jak jsem se již zmínila, hudba pozitivně ovlivňuje všechny tyto oblasti a v RVP
nalezneme hudební činnosti v doporučené vzdělávací nabídce.
Poslední podoblastí je Sebepojetí, city, vůle, kam spadá i mravní a estetické vnímání, cítění a
prožívání. Hudební činnosti jsou k tomuto účelu vhodné – tyto oblasti se dají rozvíjet v rámci
poslechu, ale i tvůrčí aktivity dětí. Hudba má také pozitivní vliv na psychiku a může být využita
k relaxaci a naladění příjemné atmosféry.
Následující oblastí je Dítě a ten druhý. Zde můžeme optimálně rozvíjet kooperaci v rámci
společných hudebních a hudebně pohybových her.
Předposlední oblastí je Dítě a společnost, kde by se děti měly seznamovat s kulturou, vyvíjet
si k ní pozitivní vztah a rozvíjet společenský a estetický vkus. V hudbě můžeme využít
aktivního poslechu, chození na koncerty vhodné pro děti či jiné kulturní události. Dále jsou
doporučené tvůrčí činnosti, ať už hudební či hudebně pohybové.
Poslední oblastí, které se hudba dotýká, je Dítě a svět. Můžeme děti seznamovat s jinými
kulturami pomocí poslechu či tematických hudebních činností – instrumentálních, vokálních i
hudebně pohybových.

18

3 Hudební schopnosti a jejich klasifikace
Hudební schopnosti chápeme jako „vnitřní předpoklady k úspěšnému vykonávání hudebních
činností“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 54). Kvalita i kvantita těchto schopností se mění v závislosti
na hudebních vlohách, věku, procesu zrání, vlivu prostředí i výchovy. K jejich rozvoji dochází
již v raném věku, kdy ještě nedokážeme pozorovat kognitivní procesy. Jejich rozvíjení má vliv
na celkový vývoj člověka – na jeho osobnost i emoční prožívání.
Hudební dovednosti jsou konkrétní dovednosti získané cvikem. Projevují se v rámci hudebních
aktivit a jsou ovlivněny vnitřními faktory – tedy hudebními schopnostmi.
Mnozí autoři se pokusili o klasifikaci hudebních schopností, avšak v oboru psychologie
hudebních schopností se nevyskytuje jednotné vymezení tohoto pojmu ani klasifikace
jednotlivých schopností. V následujících bodech uvedu rozdělení hudebních schopností podle
teorie Miloše Kodejšky (2002) a podrobněji je popíšu v následujících podkapitolách.
V rámci jeho teorie se rozlišují:
-

hudebně sluchové schopnosti,

-

tonální cítění,

-

rytmické cítění,

-

auditivně-motorické schopnosti,

-

emocionální reakce na hudbu,

-

hudební paměť,

-

hudební představivost,

-

hudebně tvořivé schopnosti.

3.1. Hudebně sluchové schopnosti
Do hudebně sluchových schopností zahrnujeme citlivost pro sílu, výšku, barvu a délku tónů.
Jedná se v původním významu o fyzikální vlastnosti hudby – intenzita (síla), frekvence (výška),
skladba alikvótních tónů (barva) a trvání (délka). Tyto fyzikální vlastnosti se ve sluchovém
analyzátoru zkreslují, tudíž výsledný vjem není stoprocentně shodný s konkrétní vlastností
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hudby z hlediska fyzikálního (Sedlák, 1989). Kodejška (2002) říká, že se jednotlivé složky
hudebně sluchových schopností vyvíjejí u dětí v předškolním věku nerovnoměrně.
Citlivost pro sílu tónů se projevuje již v prenatálním období – plod reaguje na zvuky. Stejně
tak se projevuje v období novorozeneckém, kdy dítě reaguje na hlasité podněty. Tato složka
hudebně sluchových schopností je spjata s rozvojem sluchové dominanty neboli sluchové
pozornosti, která je předpokladem pro rozvoj řeči i hudebnosti (Kmentová, 2015).
Citlivost pro výšku tónů, resp. pro rozlišování výšky tónů, pozorujeme na schopnosti porovnat
dva tóny a určit jejich rozdíl. Jednotka, kterou měříme tento rozdíl, je tzv. cent. Tato schopnost
se dá zlepšovat zhruba do 19 let, poté je konstantní (Sedlák, 1989).
Citlivost pro barvu tónů nám pomáhá rozlišit barvu tónu (témbr). Projevuje se tím, že jsme
schopni od sebe odlišit například klavír a zobcovou flétnu. Témbr je fyzikálně určen složením
alikvótních tónů – každý tón se skládá ze základního tónu a z tónů alikvótních. Čím více
alikvótních tónů, tím plnější a ostřejší tón (Sedlák, 1989). K této schopnosti užíváme tzv.
témbrový sluch. „Témbrový sluch se v průběhu ontogeneze vyvíjí, jeho rozvoj lze stimulovat
hudebními činnostmi. Funkční témbrový sluch je podmínkou emocionálního prožitku na straně
posluchače a kultivovaného zvuku na straně interpreta.“ (Kmentová, 2019, s. 14).
Citlivost pro délku tónů souvisí s rytmickým cítěním. Jak jsem již zmiňovala, i vnímání délky
tónu v čase je zkreslené. Toto vnímání času závisí i na intenzitě a četnosti (hustotě) tónů.
„Tendenci zkracovat časový úsek, v němž se relativně „nic neděje“ mají zejména malé děti,
proto je důležité provázet cítění pomlk slovním projevem (rytmické slabiky) nebo motorickým
gestem (pohyb ruky) – tj. pomlku časově prožít.“ Sedlák a Váňová (2013, s. 129).

3.2 Tonální cítění
„Tonální cítění je schopnost vnímat, emocionálně požívat a chápat tonalitu, tj. tonální vztahy
a funkční závislosti tónů v melodii.“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 148). Nejlépe tuto schopnost
pozorujeme během zpěvu a posuzujeme ji podle přesnosti intonace.
Kodejška (2002) do tonálního cítění zařazuje citlivost pro rozlišování nedoškálních tónů a
citlivost pro zakončení a nezakončení melodie na tónice. Tonální cítění je ovlivněno
předchozími hudebními zkušenostmi, na jejichž základě si člověk vytváří tzv. percepční
schémata (Sedlák, Váňová, 2013).

20

3.3 Rytmické cítění a definice základní rytmických pojmů
Rytmické cítění chápeme jako schopnost vnímat střídání tónů různých délek s pomlkami
v rámci pravidelných celků. S prožíváním rytmu se pojí také adekvátní motorická reakce těla –
člověk prožívá rytmus skrze pohyb. Může se jednat o viditelné, vědomé pohyby (pokyvování
hlavou, ťukání prsty…), které většinou pozorujeme právě u dětí, nebo o malé pohyby hrtanem,
bránicí aj. (Sedlák, Váňová, 2013).
„Rytmus je univerzální pojem označující různé druhy pohybu, které organizuje v časové
posloupnosti.“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 137). V hudbě se pod tímto pojmem skrývají dva
významy. V tom obecnějším je to způsob, jakým je hudba členěna v čase, a jeho součástí jsou
tedy všechny časové složky hudby – pulzace, délka tónů, tempo atd. V konkrétnějším pojetí
chápeme rytmus pouze jako jednotlivé délky tónů v konkrétní skladbě.
Pulzace je pravidelné, neměnné opakování dob ve stejných časových intervalech. Pokud
bychom se řídili pouze podle pulzace, nelze rozlišit sudý a lichý takt. Pulzace bývá často
přirovnávána ke tlukotu srdce či chůzi.
Metrum, na rozdíl od pulzace, rozdělujeme na sudé a liché a jsme schopni ho jasně rozeznat –
je to tedy pravidelné opakování dob (pulzace) s akcentací.
Domnívám se, že vzhledem k tomu, že se rytmus (v konkrétnějším pojetí) váže přímo na
zpívanou melodii písně, je pro dítě jednodušší vyjadřovat pohybem rytmus, na rozdíl od
pulzace, která plyne nekompromisně a nezávisle na rytmu. Pokud vyzveme dítě, aby tleskalo
do zpěvu známé písně, jeho první instinkt většinou bude vytleskávat přesně to, co zpívá. Právě
tyto skutečnosti jsou předmětem mého výzkumu.

3.4 Auditivně-motorické schopnosti
Tyto schopnosti jsou nezbytné ke sladění pohybu hlasivek během pěveckých činností. Také
souvisí s instrumentálními činnostmi a s motorikou celého těla při hudebně pohybových
činnostech. „Rozvoj těchto schopností je nezbytný pro zjemňování a koordinaci pěveckých,
instrumentálních a hudebně pohybových činností dětí.“ (Kodejška, 2002). Tyto schopnosti se
projevují jak v oblasti sluchově-motorické, tedy že akustický vjem vyvolává motorickou reakci,
tak v oblasti motoricko-sluchové, kdy užíváme sluchového vjemu ke zpětné korekci hudebního
projevu. Tento proces zpětné korekce se nazývá vokální sluch (Sedlák, Váňová, 2013).
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3.5 Emocionální reakce na hudbu
„Hudba, která je uměleckou transformací okolního světa a odrazem nitra i vnitřního života
jedince, rozehrává při aktivní komunikaci celou psychiku člověka. Dovede jako málokteré
umění rychle a někdy dokonce bezprostředně navodit estetické zážitky, zasáhnout při tom
lidskou bytost hluboce v jejím základu, vzbudit silné emoce, evokovat ideje a mravní postoje.“
(Sedlák, Váňová, 2013, s. 340).
Při emocionálním prožívání hudby se upozaďuje samotná kvalita technického zpracování
hudby a do popředí vstupují vnitřní procesy, osobnostní specifika, vlastnosti, nálada a
rozpoložení člověka. Nositelem emocí v hudbě mohou být všechny hudebně výrazové
prostředky hudby a její vlastnosti – melodie, dynamika, tempo, témbr, rytmus apod. (Sedlák,
Váňová, 2013).
Podle Kodejšky (2002) se může estetický prožitek dětí v předškolním věku prohloubit
integrativní hudební výchovou, tedy propojením hudebních činností s jinými estetickými
činnostmi jako jsou výtvarné, dramatické či literární činnosti.

3.6 Hudební paměť
„Hudební paměť je schopnost nervové soustavy člověka přijímat hudební informace, vnitřně je
zpracovávat, uchovat a za určitých okolností vybavovat, tj. znovupoznávat, případně
reprodukovat v původní podobě a v časovém pořadí.“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 161).
Uchovává tedy hudební vjemy, zážitky a zkušenosti. Obecně se pokládá za klíčovou hudební
schopnost, protože na ni navazují ostatní hudební schopnosti. Úzce souvisí jak s hudebním
vnímáním a představivostí, tak i s učením (Sedlák, 1989).
Proces zapamatování probíhá podle Sedláka a Váňové (2013) ve třech procesech:
a) vstup hudby a vnitřní zpracování,
b) zapamatování hudebního vjemu,
c) vybavení či znovupoznání a reprodukce hudebního vjemu.
Na kvalitu prvního procesu – vnitřního zpracování hudebního vjemu – má vliv především
vnitřní prožitek posluchače. Zanechá-li v něm hudba „dojem“, něčím ho zaujme, toto
zpracování bude kvalitnější a dojde tak k lepšímu zapamatování.
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V procesu vybavování a reprodukce hudebního vjemu je několik faktorů, které ovlivňují, jak
kvalitně si posluchač zapamatoval hudební vjem, a tedy jak věrně ho dokáže reprodukovat či si
ho vybavit bez připomenutí nebo s jednoduchou asociací. Prvním z faktorů je samotný subjekt,
posluchač, který svým prožíváním, zájmem a předchozí zkušeností s hudbou ovlivňuje proces
zapamatování. Dalším faktorem je také charakter hudby, který je v ideálním případě poutavý,
není zdlouhavý, případně zapadá do již ukotvených vzorců posluchače. V ideálním případě by
mělo dojít k porozumění hudebnímu vjemu, v důsledku čehož dochází ke kvalitnímu
zapamatování, a tedy i vybavení si tohoto vjemu.
Hudební paměť sestává z několika složek. Tyto složky jsou vázány na smysly, jedná se tedy
primárně o složku sluchovou, zrakovou a motorickou. Sluchová složka je asi nejzjevnější
složkou hudební paměti. Samotná tato složka ovšem vyžaduje určitý stupeň pozornosti, jinak
nedojde k vědomému uložení hudebního vjemu do paměti. Zraková složka v hudbě většinou
znamená čtení not, které posiluje nejen paměť, ale i hudební představivost. Motorická složka
se projevuje již v raném věku. Děti spontánně a rády vyjadřují vnímání hudby pohybem.
V motorické složce mluvíme o specifickém vjemu, zvaném zpětná aferentace, při kterém
dochází k přenosu impulzů z rozhýbaných končetin do mozku. Takový jev sledujeme
především během instrumentálních hudebních činností (Sedlák, Váňová, 2013).

3.7 Hudební představivost
Tuto schopnost definujeme jako schopnost vytvářet hudební představy a operovat s nimi.
„Hudební představy jsou centrálně vybavené obrazy tónů, tónových vztahů, výrazových
prostředků, částí i celých hudebních skladeb vnímaných v minulosti.“ (Sedlák, Váňová, 2013,
s. 174). Díky této schopnosti je člověk schopen číst notový zápis a „přehrávat“ si zapsanou
melodii v hlavě.
Rozvoj hudební představivosti a její kvalita jsou závislé na hudebních zkušenostech a na
hudební paměti. Představy mohou být uchovávány v paměti nebo mohou být užívány jako
prostředek k předpovídání tónového postupu na základě předchozí zkušenosti. Také se mohou
promítat do vlastní hudební tvořivosti (Sedlák, 1989).
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3.8 Hudebně tvořivé schopnosti
Hudebně tvořivé schopnosti definujeme jako schopnost přetvářet a tvořit nové hudební formy.
S projevy hudebně tvořivých schopností se setkáváme už u tříletých dětí, které si pobrukují a
zpívají přetvořené či improvizované melodie (Králová, Kodejška, Strenáčiková, Kołodzejski,
2016). Proto předpokládáme, že je v různé míře schopno tvořivosti každé dítě, které nevykazuje
výrazné odchýlení od optimálního vývoje.
Hudební tvořivost závisí na hudební paměti a představivosti, a tudíž i na předchozích
zkušenostech s hudbou. Proto u předškolních dětí neočekáváme vytvoření vlastního hudebního
díla jako u dospělých. Podstatnými rysy hudebně tvořivých schopností v předškolním věku jsou
především velká motivace a spontaneita (Kodejška, 2002).
Rozvoji hudebně tvořivých schopností se věnoval například skladatel a pedagog Carl Orff.
Orffovo dílo adaptovali na českou verzi skladatelé Ilja Hurník a Petr Eben a vytvořili tzv.
Českou Orffovu školu.
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4 Historie a obsah Metody dobrého startu a její vztah s hudebními schopnostmi
V této kapitole stručně popíšu Metodu dobrého startu (dále jen MDS), k jejímuž vylepšení by
tato práce měla přispívat. Budu se krátce věnovat historii vzniku této metody a poté jejím
specifikám a obsahu. Nakonec se vyjádřím ke vztahu MDS s hudebními schopnostmi a jejich
vzájemnému ovlivňování a blíže se budu věnovat písni Pásla ovečky.

4.1 Historie vzniku Metody dobrého startu
Počátky vzniku MDS sledujeme ve Francii ve 40. - 50. letech 20. století, kdy francouzská
fyzioterapeutka Théa Budget vyvinula metodu Le Bon Départ, která sloužila k nápravě
motorických obtíží u dětí. Metoda se s úspěchem rozšířila po Evropě. Do Polska se dostala díky
prof. dr. hab. med. Haně Jacklewicz, která se s touto metodou seznámila v Paříži a v 70. letech
vznikla polská adaptace Metoda Dobrego startu, jejíž úpravy se ujala Marta Bogdanowicz. Po
úspěšném experimentu s dětmi, které trpěly poruchami čtení a psaní, se tato metoda zaměřila
na oblast prevence těchto poruch. Zanedlouho došlo k adaptaci této metody pro předškolní věk
a v letech 1973–1975 se díky cílenému testování zjistilo, že i na předškolní dítě má tato metoda
pozitivní vliv trvalého charakteru. Zkoumanými oblastmi byly: sluchová a zraková percepce,
kinesteticko-pohybová reakce, pravolevá orientace v prostoru, orientace na těle a lateralizace.
V Čechách (tehdejším Československu) se metoda objevila právě díky Martě Bogdanowicz a
do výsledné Metody Dobrého startu ji upravila Jana Swierkoszová.

4.2 Cíl a obsah Metody dobrého startu
Základem MDS je 25 lekcí. Každá lekce sestává z jedné lidové písně, která udává charakter
dané lekce – určuje motivační příběh lekce a děj a ke každé písni je přiřazen určitý pohyb a
grafický vzor, který slouží jako symbol písně a koresponduje s její rytmickou strukturou. Ke
zvládnutí reprodukce grafického vzoru je třeba schopnosti zrakové diferenciace, koncentrace
pozornosti a zralosti očních pohybů, proto se reprodukuje až na závěr cvičení.
Struktura jednotlivých lekcí je následující:
1. Úvodní aktivita, která se sestává z uvítání, cvičení zaměřených na orientaci v tělesném
schématu a orientaci v prostou, tematických preventivních logopedických cvičení
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realizovaných v rámci vysvětlení významu a tématu písně a dechových a artikulačních
cvičení.
2. Vlastní cvičení, tedy hlavní náplň lekce, se skládá ze tří typů cvičení:
a. Pohybová cvičení, která jsou spojena s obsahem písně, tj. vyjádření obsahu
pohybem.
b. Cvičení pohybově-akustická jsou spojením hudby s pohybem za využití
specifických pomůcek.
c. Cvičení pohybově-akusticko-zraková – přechod ke grafickému vzoru, tedy
předvedení a cvičení vzoru, vjemové učení a na závěr samotná reprodukce
vzoru.
3. Závěr sestává z hodnocení a sebereflexe.
V rámci úvodních aktivit je důležitým aspektem charakter zahájení jakožto společenské
události – děti by se měly navzájem přivítat. Cílem je navození důvěrné atmosféry a pocitu
bezpečí a uvolněnosti. Konkrétní cvičení mají preventivní, nápravnou nebo i diagnostickou
funkci. Přizpůsobujeme je tomu, co děti potřebují procvičit nebo co se snažíme napravit.
Pohybová cvičení by měla děti uvolnit, vyžadují již určitý stupeň soustředěnosti, měla by užívat
dětské fantazie a mít charakter dramatické výchovy. Pohybová cvičení spojená s písní již
využívají pomůcky a řídí se podle rytmu písně. Spojení písně, pohybu a grafického vzoru je
nejnáročnější část celé lekce. V této části se opět využívají pomůcky, podle schopností dítěte
se volí velikost grafického vzoru a tempo. V rámci některých lekcí je autorkou přidána vsuvka,
která je pojmenovaná jako glosa – v té jsou popsány možné komplikace nebo neočekáváné
situace.
MDS je velice flexibilní metoda, která je určena dětem předškolního i školního věku. Proto je
kladen důraz na to, aby byla lekce dle uvážení pedagoga nebo terapeuta přizpůsobena konkrétní
skupině dětí a jejím potřebám. Děti mohou například pracovat ve spolupráci s rodiči nebo
jinými dospělými, ve větších či menších skupinách, v mateřské či základní škole, ale i
v poradně nebo speciálních třídách.
Samotná metoda počítá s určitou odborností a proškolením uživatele MDS. Vzhledem k tomu,
že je třeba metodu přizpůsobovat potřebám dětí, měl by její uživatel znát náležitá vývojová
specifika dětí a účel jednotlivých cvičení a na základě těchto znalostí by měl být schopen je
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vhodně volit. Důraz se ovšem klade i na přirozenou lidskou vřelost a vytvoření příjemné a
radostné atmosféry.
„Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. U dětí s normální
psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se
rozvíjející funkce.“ (Bogdanowicz, Swierkoszová, 1998, s. 5).
Cílem této metody je celistvý rozvoj psychomotoriky, řeči a citu pro rytmus. Do těchto oblastí
spadá lateralizace, vnímání tělesného schématu a pravolevá orientace na těle i v prostoru.
Kromě toho podporuje rozvoj smyslového vnímání – především zrakového a sluchového. Pro
českou verzi této metody je specifický také důraz na oblast sociální.
Psychomotorika se zaměřuje na propojení pohybu s volními, emocionálními procesy a sociální
stránkou člověka. Uznává holistické pojetí zdraví, a tedy podporuje biologické, psychologické
i sociální stránky člověka. Podporuje zdraví v oblastech vnímání osobní zdatnosti, zvládání
náročných životních situací, sociální opory a duševní hygieny (Blahutková, 2003).
Využití MDS je možné v prevenci specifických poruch učení, či jako doplněk během cílené
intervence, ale i jako diagnostický nástroj. Podle výzkumů, které prováděla Bogdanowicz od
roku 1968, je MDS využitelná k přípravě dětí na výuku čtení a psaní, cílené prevenci u
rizikových skupin dětí s podezřením na dyslexii a jako součást korektivně-kompenzačního
programu u dětí s diagnostikovanou dyslexií (Bogdanowicz, Swierkoszová, 1998). MDS je také
vhodná pro děti s jinými druhy postižení a speciálními vzdělávacími potřebami.

4.3 Metoda dobrého startu a hudební schopnosti
Vzhledem k cíli této metody, kterým je celistvý rozvoj psychomotoriky, přispívá MDS i
k rozvoji jednotlivých hudebních schopností. Hlavní oblast, ke které přímo přispívá, je rytmické
cítění. Tuto hudební schopnost podporuje v rámci rytmizace písně, sledování její pulzace a
prožívání rytmu skrze pohyb. To přímo vede také k rozvoji auditivně-motorických schopností,
které se rozvíjí právě spojením písně s pohybem. Díky struktuře lekcí a jejich záměrné
„hravosti“ také můžeme říct, že MDS vede k emocionálnímu prožitku hudby. Děti mají
možnost prožít zábavnou a příjemnou formou celou lekci, se kterou je píseň úzce spjata. Lekce
se drží především rytmu a neřeší příliš tónovou strukturu písně, ovšem nedílnou součástí lekcí
je i zpěv písní. Proto můžeme konstatovat, že okrajově přispívá i k rozvoji hudebně sluchových
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schopností a tonálního cítění. Všechny tyto aktivity současně rozvíjí také hudební představivost
a myšlení. Děti si díky zrakovému názoru (grafický vzor) upevňují představu rytmu, což
přispívá k rozvoji hudební představivosti a v rámci lekce se snaží pohyby synchronizovat
s rytmem, což pozitivně podporuje rozvoj hudebního myšlení, které je předpokladem hudební
představivosti i tvořivosti.

4.4 Popis a rozbor písně Pásla ovečky v kontextu Metody dobrého startu
Lidová píseň Pásla ovečky je součástí 6. lekce MDS a je to první píseň v této metodě, která má
třídobý takt. V rámci výzkumu, který popisuji v praktické části, jsem zvolila právě tuto píseň,
a proto se nyní budu věnovat její struktuře z hlediska rozsahu a s tím i související vokální
náročnosti písně pro děti předškolního věku.
V MDS je tato píseň zapsána v tónině B dur. Celkový rozsah písně je malá septima – od d1 do
c2 a největší interval v rámci melodie je klesající čistá kvinta – z c2 na f1. Podle Sedláka a
Váňové (2013) se rozsah dítěte v průběhu 4–6 let rozšiřuje z e1 – a1 na d1 – b1. Rozsah písně je
tedy přiměřený, tónina je pro děti předškolního věku relativně vhodně zvolena (viz obrázek 1).
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Obrázek 1
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Melodie začíná na spodním V. stupni, nejvyšším tónem je c2, tedy II. stupeň a nejnižším tónem
je d1 (spodní III. stupeň). Píseň končí na I. stupni, tedy na b1. Píseň má také taneční charakter,
a proto je s ní spojen tradiční taneček, který se s dětmi často tančí v mateřských školách i jinde.
V MDS má tato lidová píseň přiřazený grafický vzor 2 A, který má charakter tří svislých čar.
Grafický vzor se realizuje v pulzaci písně, přičemž každá čára vychází na jednu dobu – tj. tři
čáry na jeden takt. Možná problematická místa v souvislosti s přiděleným grafickým vzorem
jsem pro přehlednost graficky znázornila. Znázornění je barevné a použila jsem způsob značení
převzatý od Mileny Kmentové.
1. Zelená barva: V rámci taktu na každý jeden tah grafického vzoru připadá právě jedna
slabika textu a jeden tón melodie.
2. Modrá barva: V taktu se vyskytne situace, kdy minimálně jeden tah grafického vzoru
probíhá za zpěvu dvou nebo více slabik textu a tónů melodie.
3. Oranžová barva: V taktu se vyskytne situace, kdy je tah sice realizován v souladu
s pulzací, ale během delšího tónu bez opory slabiky v textu (nejčastěji v druhé době
půlové hodnoty).
4. Žlutá barva: V rámci daného taktu probíhá alespoň jeden tah grafického vzoru během
pomlky.
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Obrázek 2

Jak je podle barev vidět, je v této lidové písni mnoho problematických míst, která se odráží i ve
výzkumné části této práce. Vyskytují se zde pomlky, které děti často zkracují, a také se zde
vyskytují situace, ve kterých připadají dva tahy rukou (dvě tlesknutí) na jeden tón, což není pro
děti přirozené. Jak jsem již citovala v kapitole 3.1, děti mají tendenci zkracovat pomlky, proto
je třeba je provázet slovy nebo motorickými gesty. Posledními problematickými částmi jsou
dva takty s osminovými notami, kde na jedno tlesknutí (jeden tah rukou) připadají dvě noty a
dvě slabiky (viz obrázek 2).
Je zajímavé, že v polské verzi Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania (Bogdanowicz,
Barańska, Małgorzata, Jakacka, 2006) je použita umělá píseň Kolorowe kreski a má stejný
grafický vzor jako Pásla ovečky v české Metodě dobrého startu. Tato polská píseň má svou
výhodu v tom, že se její rytmus shoduje s pulzací, bude tedy pro děti nácvik grafického vzoru
v rámci písně přirozenější (viz obrázek 3).
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Obrázek 3
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PRAKTICKÁ ČÁST
5 Předmět a cíl výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy
Hudební pedagogika je věda, která „studuje veškeré výchovné procesy a jevy spjaté s hudbou a
usiluje o teoretickou základnu výchovy jedince v oblasti hudebního umění.“ (Váňová, Skopal,
2017, s. 12). Hudební pedagogika se vztahuje k teorii a zkoumá praxi – hudební výchovu. Tyto
dvě oblasti jsou vzájemně propojené, navazují na sebe. Stejně jako zkoumá hudební pedagogika
hudebněvýchovnou praxi, tak se v praxi užívají metody plynoucí z teoretického zkoumání.
Proto je důležité užívat výzkumných metod teoretických i empirických (Váňová, Skopal, 2017).
Metoda dobrého startu je program, který pomáhá předcházet vzniku specifických poruch učení.
U dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či dětí s odkladem školní docházky pomáhá
kompenzovat vývojově opožděné oblasti a vede k jejich rozvoji. Předností této metody je
z mého pohledu propojení s hudbou. Nejen že hudba pomáhá v oblasti motoriky a uvolňuje
napětí v těle, ale zároveň může dítěti zpříjemnit celou lekci a podpořit jeho motivaci a radost
z aktivity. Proto shledávám jako důležité, aby byly jednotlivé písně, které jsou přiřazené
k lekcím adekvátní, a tudíž vidím důležitost i v mém výzkumu. Podobnou problematikou se
současně zabývá i diplomová práce Lucie Doušové s názvem Rytmické cítění předškolních dětí
a hudební složka Metody dobrého startu taktéž pod vedením Mileny Kmentové.

5.1 Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je schopnost rytmického cítění předškolních dětí a konkrétní dovednost
sladit tleskání se zpěvem. Tuto dovednost sleduji na konkrétním hudebním materiálu – lidové
písni Pásla ovečky, která je součástí lekce Metody dobrého startu. V samotné Metodě dobrého
startu se většina lekcí a konkrétní grafický vzor váže na pulzaci písně, proto je předmětem
výzkumu právě schopnost vytleskat pulzaci.

5.2 Cíle výzkumu a hypotézy
Cílem výzkumu je zjistit, zda jsou děti ve věku 5–7 let schopny ve známé písni vyjádřit
tleskáním pulzaci v případě, kdy není shodná s rytmem písně. Toto zjištění by mělo přispět
k inovaci Metody dobrého startu, jejíž efektivita se tímto může zvýšit a může tak pomoci dalším
dětem.
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Na základě teoretické části jsem si určila tři hypotézy:
1. Větší část dětí nebude bez předchozího nácviku schopna bezchybně vytleskat při zpěvu
písně Pásla ovečky pulzaci.
2. Většina dětí bude během spontánního pokusu vytleskávat rytmus písně.
3. Děti, které vyrůstají v hudebně podnětném prostředí budou projevovat pohotové hudební
myšlení a strukturované rytmické cítění.

5.3 Výzkumné otázky
Na základě hypotéz plynoucích z teoretické části jsem si položila tyto výzkumné otázky:
1. Bude většina dětí schopna během výzkumu vytleskat pulzaci bezchybně?
2. Budou mít děti tendenci při prvním pokusu vytleskávat spíše rytmus nebo pulzaci?
3. Bude za úspěšnějšími dětmi stát skutečnost, že vyrůstaly v hudebně podnětnějším prostředí nebo jejich genetická výbava?
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6 Charakteristika zkoumané skupiny a výzkumné metody
V následujících podkapitolách popíšu zkoumanou skupinu dětí a samotný výzkum – jeho
metody, průběh a specifika.

6.1 Charakteristika zkoumané skupiny
Děti jsou ze sboru Camerata Praha a věkový průměr skupiny je 6 let. Jako sbormistryně zde
působím od září 2019, takže jsem s dětmi měla možnost pracovat teprve několik měsíců. Děti
přišly na základě náborů, které se konaly v mateřských školách, během kterých se s dětmi
zkoušelo rytmizovat i zpívat, a šikovnější děti byly pozvány do sboru, měly by tedy být
v hudební oblasti minimálně průměrné až nadprůměrné. Dětí, které se účastnily výzkumu, bylo
celkem 12 ve věkovém rozmezí 5–7 let, 8 dívek a 4 chlapci. Nejmladšímu dítěti bylo v době
výzkumu 5 let a nejstaršímu 7 let, 11 měsíců. Z toho zde byli dva sourozenci, dvojčata chlapec
a dívka. Pro přehlednost jsem děti označila zkratkami a čísly. U každého dítěte mám
zaznamenané pohlaví – pro dívky používám písmeno D a pro chlapce CH – a věk na měsíce.
6.1.1 Charakteristika jednotlivých dětí
V této kapitole se budu věnovat stručné charakteristice dětí, které se účastnily mého výzkumu.
Charakteristika vyplývá z osobní zkušenosti s dětmi a z průběžného pozorování. Děti jsem
pozorovala nejen v průběhu společných hudebních aktivit během zkoušek, ale i během
společných koncertů pro rodiče. S celou skupinou jsem měla možnost trávit jeden den v týdnu
po dobu sedmi měsíců. Kromě těchto pravidelných setkání jsem s dětmi absolvovala dvě
vystoupení a často jsem vedla krátký rozhovor neformálního charakteru s jejich rodiči.
D1– děvče; 6 let
Toto děvče je spíše nesmělé, často se stranilo kolektivu. Nemá rádo pozornost, ale přesto je
znát, že ho hudební činnosti baví. Dívka se ráda angažuje při hraní na Orffovy hudební nástroje,
vykazuje poměrně dobře rozvinuté hudební schopnosti, zpívá docela čistě.
D2 – děvče; 6 let, 5 měsíců
Tato dívka kromě sboru navštěvuje také lekce hry na klavír, hudební schopnosti jsou velmi
dobře rozvinuté. Během hodin bývá spíše tišší, ráda zpívá, hodiny ji baví a je velmi aktivní.
35

D3 – děvče; 5 let, 9 měsíců
Dívka sbor navštěvovala pouze jedno pololetí, měla potíže s adaptací, ačkoliv s ní sbor
navštěvoval její bratr. Hudebně je jinak velmi zdatná, je znát rychlé hudební myšlení, zpívá
čistě.
D4 – děvče; 6 let, 9 měsíců
Děvče je na svůj věk poměrně sociálně i kognitivně vyspělé. Dívka je bystrá, poměrně
extrovertní, ráda se zapojuje do aktivit a má dobré hudební schopnosti.
D5 – děvče; 6 let, 1 měsíc
Tato dívka je také moc šikovná. Je aktivní, ačkoliv je spíše introvertní, hudební činnosti ji baví.
Na vánočním koncertě doprovázela zpěv dětí na tamburínu a hru se zvládla naučit za dvě
zkoušky. Během vystoupení hrála přesně, s lehkou oporou ve mně.
D6 – děvče; 6 let, 6 měsíců
Toto děvče je jedno ze šikovnějších dětí. Také se rádi zapojuje do instrumentálních činností,
zpívá poměrně čistě, během aktivit se dokáže v klidu soustředit, na svůj věk je poměrně sociálně
i emočně vyspělé.
D7 – děvče; 6 let, 2 měsíce
Spíše extrovertní děvče, v kolektivu má mnoho kamarádů, bývá živější. Hudebně nijak
nevyniká, ale není ani podprůměrná. Ráda se účastní společných her a aktivit.
D8 – děvče; 5 let, 7 měsíců
Tato holčička je spíše tišší. Hudebně není příliš zdatná, moc se během zkoušek nezajímá o
aktivity a činnosti, spíše sedí, poslouchá a pozoruje.
CH1 – chlapec; 5 let, 9 měsíců
Tento chlapec je sourozenec dívky s kódem D3. Oproti dívce se dobře adaptoval, má ve skupině
mnoho přátel, rád se zapojuje do hudebních činností a rád zpívá. Hudebně je velmi zdatný –
zpívá čistě, je učenlivý.
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CH2 – chlapec; 7 let, 11 měsíců
Chlapec je ve skupině nejstarší, avšak sociálně i hudebně lehce zaostává. Často se nechce
účastnit společných aktivit, jako důvod udává nějaké smyšlené zranění, nebo že by si raději
hrál. Také má lehké kázeňské problémy – vstupuje do průběhu hodiny, na děti žaluje nebo
oznamuje nějaký problém. Hudebně příliš nevyniká – nemá výrazný zájem, baví ho pouze
jednoduché a krátké písně, nejeví motivaci učit se písně nové.
CH3 – chlapec; 5 let
Tento chlapec je ve skupině nejmladší. Je zjevné že trpí určitou formou narušených
komunikačních schopností, ale rodiče mě na tuto skutečnost neupozornili, neznám tedy
podrobnosti. Ostatních dětí se spíše straní, zpěv i jiné hudební činnosti ho baví, ale občas je
třeba ho vzít za ruku, aby se společných aktivit účastnil.
CH4 – chlapec; 7 let, 8 měsíců
Poslední chlapec je druhý nejstarší ve skupině. Projevuje velký zájem o všechny hudební
činnosti, je velmi šikovný, hudební schopnosti má na vysoké úrovni. Ve skupině dětí má mnoho
kamarádů, občas během zkoušky neudrží pozornost žádoucím směrem a vyrušuje spontánní
komunikací s ostatními dětmi.

6.2 Metody výzkumu
K samotnému výzkumu jsem užila analýzu videozáznamů, ratingovou metodu a strukturovaný
rozhovor. Obě tyto metody spadají do empirického typu výzkumu, tedy zabývají se konkrétními
jevy z praxe a mají za cíl podrobněji poznat rytmické projevy dětí ve sledovaném věku.
6.2.1 Ratingová metoda
Základem této metody je tzv. škálování. Specifické pro tuto metodu je kvantitativní hodnocení
kvalitativního jevu, který v normální situaci není možné vyhodnocovat kvantitativně. Tuto
možnost ratingová metoda otvírá díky sledování intenzity jevu a následnému škálování – tedy
sledujeme a hodnotíme, jak často a v jaké míře se vyskytuje určitý jev (Váňová, Skopal, 2017).
V tomto případě se tedy jedná o schopnost dětí vytleskat pulzaci v písni v případech, kdy se
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přímo neshoduje s rytmem. Do této situace vstupuje mnoho vnějších i vnitřních faktorů, které
mohou dítě ovlivnit, proto nelze výsledky jednoznačně kvantifikovat.
Ratingová metoda nám to ovšem umožňuje, a proto jsem ve svém výzkumu užila hodnotící
škály, která byla vytvořena Lucií Doušovou a Milenou Kmentovou na základě této metody.
S využitím této škály hodnotím první pokus tleskání dětí a následně také tleskání po vysvětlení
a vyzkoušení zpěvu s vytleskáváním pulzace.
1.

Spontánní pokus tleskání
A

Dítě neudrží tempo, zpěv je spíš rytmicky nepřesnou mluvní recitací textu na jednom, nebo několika tónech, nekoordinované pohyby rukou při tleskání (méně než
4 takty) – nedá se zaznamenat.

B

Rytmicky ojediněle správně, tempo stabilní, místy sladí tleskání a zpěv (min. 4
takty).

C

Dítě dodrží většinou stabilní tempo, většinou sladí tleskáni a zpěv pulzací, krátí
pomlky a nedodrží delší hodnoty ve zpěvu.

D

Dítě dodrží většinu pomlk a rytmicky obtížnějších taktů, ojediněle nedodržuje metrickou strukturu, většinou vytleskává rytmus.

E

Dítě dodrží většinou pomlk a rytmicky obtížnějších taktů, ojediněle nedodržuje metrickou strukturu, většinou vytleskává pulzaci i během pomlk a dlouhých not.

F

Projevuje hudební myšlení, rytmicky správně, projevuje chybu, lehká nejistota projevu.

G

Projevuje tvořivé myšlení, má vše zcela pod kontrolou, vytváří vlastní modely,
které replikuje, často klade otázku, jak má tleskat.

2.

Pokus po předvedení vytleskávání pulzace – bodová škála
-

1 B: Dítě neudrží tempo, zpěv je spíš rytmicky nepřesnou mluvní recitací textu na
jednom, nebo několika tónech (méně než 4 takty).

-

2 B: Dítě neudrží stabilní tempo, místy sladí zpěv a tleskání (jaká místa?) (více než
4 takty).

-

3 B: Dítě většinou dobře sladí zpěv a tleskání (problematická místa?), krátí pomlky
a nedodrží delší hodnoty ve zpěvu.

-

4 B: Dítě ojediněle nesprávně sladí zpěv a tleskání (kde?).

-

5 B: Dítě zcela správně sladí zpěv a tleskání.
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6.2.2 Rozhovor
Rozhovor je založen na verbálním sběru dat, tedy přímém dotazování respondentů. Pro tento
výzkum jsem zvolila individuální, strukturovaný a diagnostický rozhovor (Váňová, Skopal,
2017). Rozhovor má určitá pravidla, která jsou shodná s pravidly vztahujícími se k využití
metody dotazníku. Před jeho realizací bychom si měli promyslet cíl rozhovoru a délku, která
by se měla odvíjet od charakteristiky respondenta. V mém případě se jedná o rodiče, rozhovor
tedy nemusí být příliš krátký, neměl by být ovšem ani zdlouhavý. Rozhovor jsem zvolila
strukturovaný – rodiče tedy dostali konkrétní otázky, na které odpovídali (viz příloha 2). U
strukturovaného rozhovoru je možné poslat předem připravené otázky respondentům, aby si je
mohli předem promyslet. Zeptala jsem se tedy rodičů před samotným rozhovorem, zda tuto
variantu preferují, nikdo z rodičů ovšem tuto variantu nepreferoval.
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7 Průběh a vyhodnocení výzkumu
7.1 Průběh výzkumu
Data jsem sbírala v průběhu tří měsíců – část videí nahráli sami rodiče podle mých pokynů a
část jsem poté dokončila sama osobně s dětmi. Výzkum začal osvojováním lidové písně Pásla
ovečky, která je součástí lekce Metody dobrého startu. Osvojování probíhalo průběžně již od
září – děti se píseň učily zhruba 7 měsíců – měly ji tedy dobře osvojenou. Děti se píseň záměrně
učily pouze zpívat, s písní se nerealizovala žádná rytmická cvičení, kromě tradičního tanečku,
který je s lidovou písní spojen.
Do průběhu výzkumu zasáhnul nouzový stav, kvůli kterému byly od půlky března do konce
května zrušeny naše společné zkoušky. S dětmi i rodiči jsem byla během nouzového stavu
v kontaktu přes email a facebookovou skupinu, kam jsem rodičům psala pokyny k výzkumu a
také jsem tam nasdílela video, které jsem natočila z domova a sloužilo jako opora u druhého
bodu výzkumu. Rodiče posílali videa skrze tyto platformy začátkem dubna, takže zhruba tři
týdny po posledním osobním setkání. Koncem května jsme se znovu s dětmi sešly osobně, měla
jsem tedy příležitost několik dětí ještě vyzkoušet tváří v tvář. Takto jsem získala celkem 7 videí
od rodičů a 5 videí, která jsem natočila sama. Pokud by byla situace jiná, zřejmě by se mi
podařilo zapojit do výzkumu více dětí, ale bohužel se v květnu a červnu zkoušek účastnilo méně
dětí než v průběhu roku.
Rodiče dostali následující pokyny, podle kterých předali instrukce svým dětem a nahrávali je u
jejich realizace. Děti, které jsem vyzkoušela osobně, měly stejné pokyny:
1. Zazpívej píseň Pásla ovečky a tleskej do toho tak, jak chceš.
2. Zpívej a tleskej se mnou, podle mě.
3. Teď to zkus sám/sama tak, jak jsme to teď spolu zkoušeli.
K bodu číslo dvě jsem rodičům poslala zmíněné video, kde jsem zpívala Pásla ovečky a
vytleskávala pulzaci, děti se tedy řídily podle tohoto videa. Když jsem děti zkoušela sama,
předvedla jsem tento bod naživo. Každé dítě jsem natočila se souhlasem rodičů, kteří na začátku
školního roku podepisovali formulář (viz příloha 1), ve kterém jsem je informovala o charakteru
výzkumu. Videa jsem potom zpětně vyhodnocovala a přepisovala tleskání dětí v programu na
zápis not.
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V rámci výzkumu byla znát nejistota dětí – často se styděly, byly váhavé, občas jim vypadnul
text, ačkoliv mohu s jistotou říct, že měly píseň osvojenou velmi dobře. U některých dětí bylo
patrné, že se soustředí více na zpěv než na tleskání. Během výzkumu, který jsem s dětmi
realizovala osobně, jsem jim často připomínala instrukce, protože byl výzkum náročný na
pozornost. V kapitole 1.1.2 se věnuji pozornosti a popisuji, že u dítěte předškolního věku se
teprve vyvíjí schopnost koncentrace pozornosti. Dítě je velmi bdělé, snadno podléhá rušivým
elementům a je pro něho náročnější se zklidnit a koncentrovat na jeden podnět. Během
výzkumu jsem se proto snažila zajistit klid od jakýchkoliv rušivých podnětů. Děti ovšem často
rušilo nahrávání – soustředily se na kameru a byla znát jejich nejistota. Abych odpoutala jejich
pozornost od kamery, snažila jsem se s dětmi navazovat oční kontakt a usmívat se na ně a mezi
jednotlivými částmi výzkumu jsem je chválila a povzbuzovala, aby se cítily co nejlépe.
V kapitole 1.1.3 teoretické části se zmiňuji, že k zapamatování a naučení přispívá vlastní
aktivita dítěte. Důležitým bodem je proto i bod č. 2, ve kterém děti zkoušejí vytleskávat pulzaci
společně se mnou. Tak jsem zajistila co nejlepší podmínky pro to, aby děti měly možnost prožít
vytleskání pulzace těsně před samostatným pokusem.
Jako doplnění tohoto výzkumu jsem na závěr realizovala rozhovory se dvěma rodiči týkající se
hudebních zkušeností a hudebního pozadí jejich dítěte. Cílem těchto rozhovorů je zjistit
možnou korelaci mezi vrozenými předpoklady či podnětným hudebním prostředím a úspěšným
vytleskáním pulzace. Otázky byly směřovány především k oblasti rytmického cítění a prožívání
dítěte v souvislosti s Metodou dobrého startu.

7.2 Vyhodnocení výzkumu
Po dokončení sběru dat jsem se věnovala vyhodnocování videí a přepisu rozhovorů. Začala
jsem přepisy tleskání u jednotlivých dětí, poté jsem se dívala na celkové výsledky a celkovou
úspěšnost, a nakonec jsem srovnala výsledky dvou dětí v kontextu realizovaných rozhovorů.
7.2.1 Analýza videí
U každého dítěte jsem vytvořila podrobný přepis spontánního tleskání a přepis posledního
pokusu tleskání, tedy po názorném předvedení zpěvu a vytleskávání pulzace, který měly děti
za úkol napodobit (viz obrázky 4 a 5). Na začátku řádku je vždy vyznačena přidělená zkratka,
aby bylo jasné, o jaké dítě se jedná. Tleskání jsem porovnávala s rytmickou strukturou písně a
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sledovala jsem jednotlivé jevy v rámci výzkumu, které jsem v přepisu vyznačila následujícím
způsobem:
-

Zelená barva značí úspěšné vytleskání pulzace v případě, kdy se s rytmem neshoduje.

-

Černě jsem označila vytleskání pulzace v případě, kdy se s rytmem shoduje.

-

Žlutá barva označuje případy, ve kterých děti vytleskávaly rytmus místo pulzace.

-

Červeně jsem označila rytmické nepřesnosti, doby navíc apod. – v těchto případech
jsem přidala poznámku proč a o jakou chybu se jedná.

-

Fialová barva vyznačuje tleskání, kde není v rámci taktu pulzace ani rytmus, ale zároveň
stále respektuje rytmické faktory, značí tedy projevy hudebního myšlení dítěte.

-

Vynechaná pomlka

-

Nezaznamenatelné tleskání

K vyhodnocení jsem použila škálu, kterou vymyslela Lucie Doušová a Milena Kmentová pro
vyhodnocování výzkumu podobného typu (viz str. 38).
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Obrázek 4
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Obrázek 5
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Poté co jsem zanalyzovala jednotlivé pokusy dětí, ohodnotila jsem je celkově podle škály,
kterou jsem zmínila a popsala v kapitole 6.2.1. Jednotlivá ohodnocení jsem odůvodnila
krátkými poznámkami (viz tabulka 1).

D1

D2

D3

D4

D5

D6

F

D

F

D

F

F

Hodnocení
- 2. pokus

Hodnocení
– 1. pokus

Přidělená
zkratka

Tabulka 1

Poznámky – 1. pokus

Poznámky – 2. pokus

4

Zde nedošlo k ničemu výjimečnému,
byla znát nejistota děvčete, ale
nedošlo k výraznějším chybám,
tempo stabilní.

4

Celou píseň se projevovala snaha
vytleskávat rytmus – v rychlejší části
došlo ke špatné synchronizaci zpěvu
s tleskáním.

Druhý pokus byl velmi
úspěšný – kromě posledního
taktu, kde píseň končí na
první době, děvče úspěšně
vytleskalo pulzaci i
v náročnějších částech.

4

Toto děvče projevilo značně
rozvinuté hudební myšlení.
Zezačátku začala zpívat píseň
v sudém metru a po pěti taktech
přešla bez přerušení pulzace na liché
metrum. Nejen, že správně převedla
píseň na čtyřdobý takt, ale zároveň
zvládla volně přejít zpět do třídobého
taktu a pokračovala ve vytleskání
pulzace. Po několika taktech sklouzla
k vytleskávání rytmu, ale správně,
beze změny tempa.

Během druhého pokusu již
začala správně ve třídobém
taktu, ale bylo znát, že má
děvče tendence vracet se ke
čtyřdobému. V osmém taktu
se vloudila doba navíc, ale
opět nedošlo k přerušení
vytleskávání pulzace, chyba
byla vědomá a děvče bez
problémů navázalo na
správnou část písně.

4

4

4

Během prvního pokusu vytleskávala
rytmus, správně dodržela půlové
noty i pomlky.

Děvče tleskalo pulzaci pouze
v případech, kdy se shodovala
s rytmem, tempo stabilní,
žádné výrazné chyby.

Děvče tleskalo pulzaci pouze
v případech, kdy se shodovala
s rytmem, tempo stabilní,
nevyskytly se žádné výrazné
chyby.

Tato dívka se uchylovala spontánně
k pulzaci více než ostatní děti, ale ve
třech taktech se uchýlila k rytmu a
vynechala dobu v pauze.

Druhý pokus byl velmi
úspěšný – jedinou chybou
byla vynechaná doba v pauze.

V prvním pokusu se překvapivě
uchylovala k pulzaci častěji než
k rytmu, jedinou chybou bylo
vynechání doby v pauze.

V místech, kde předtím
vytleskávala dívka rytmus
úspěšně vytleskala pulzaci,
ale opět došlo k vynechání
doby během pauzy.
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D7

D8

CH1

CH2

CH3

CH4

F

B

F

B

A

G

4

Tato dívka vytleskávala velice
zajímavým a tvořivým způsobem.
Během pauzy se projevila nejistota –
pauza byla nepřesná, příliš dlouhá a
váhavá. Až na tuto část bylo
vytleskávání synchronizované se
zpěvem, tempo se příliš nezměnilo.

Druhý pokus byl méně
chaotický a tvořivý. Děvče se
uchylovalo spíše k rytmu,
pauza už byla přesnější,
ačkoliv došlo k jejímu
zkrácení. Pulzace byla
vytleskána během rychlejšího
rytmu.

2

U této dívky byla znát nejistota –
během celého výzkumu byla velmi
uspěchaná a roztěkaná. Soustředila
se spíše na zpěv než na jeho
synchronizaci s tleskáním. Zpěv byl
s tleskáním sladěný jen v několika
taktech, jinak bylo tleskání
nezaznamenatelné, bez náznaků
pokusu o pulzaci nebo rytmus.

Během druhého pokusu došlo
k lehkému zlepšení, přesto
však bylo mnoho taktů, kdy
se tleskání nesetkávalo se
zpěvem. Úspěšnější byl
ovšem pokus o návrat zpět do
pulzace.

4

Při prvním pokusu chlapec
vytleskával rytmus správně včetně
pomlk, zpíval velmi čistě, tempo
bylo stabilní.

Druhý pokus byl překvapivě
o něco méně úspěšný –
chlapec vytleskával celou
píseň rytmus a vynechal
jednu dobu během pauzy.
Druhý pokus byl o něco
úspěšnější z hlediska
synchronizace zpěvu a
tleskání. Došlo však
k nepřesnostem a během
pauzy chlapec netleskal, ale
podařilo se mu zachovat
správnou délku pauzy.

3

Tento chlapec se překvapivě během
prvního pokusu celou dobu snažil o
vytleskávání pulzace.
V problematických částech se to
úplně nevydařilo. Snažil se o
vytleskání i během pomlky, ale
vynechal jednu dobu.

1

Chlapec číslo tři je ze všech dětí
nejmladší, a také trpí formou
narušených komunikačních
schopností. Během prvního pokusu
bylo tleskání většinou mimo zpěv,
občas došlo k synchronizaci, ale poté
zase k vychýlení.

Druhý pokus je trochu
úspěšnější – opět zde byly
situace, kde bylo tleskání
mimo rytmus i pulzaci a
došlo k vynechání doby
v průběhu pauzy. Celkově byl
přednes nejistý.

5

Tento chlapec je celkově hudebně
velmi zdatný. Během prvního pokusu
měl jednoznačně celou dobu pod
kontrolou rytmickou strukturu písně
a projevoval tvořivost. Nevyskytla se
zde jediná chyba či zaváhání, ačkoliv
byl projev trochu nejistý.

Ve druhém pokusu chlapec
vytleskal pulzaci
stoprocentně správně.
Tleskání bylo jisté, tempo
stabilní.
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První pokus byl celkově poměrně chaotický. Několika dětem se nepodařilo dobře
synchronizovat tleskání se zpěvem, ale nadruhou stranu zde byly zajímavé projevy hudební
tvořivosti. Celkem 8 dětí vynechalo jednu dobu v pauze nebo pauzu nedodrželo přesně, 7
dětí se uchýlilo k vytleskávání rytmu v taktech, kde vychází dvě doby na jednu slabiku, a 6
dětí vytleskávalo rytmus v případech, kde vychází na každou dobu dvě slabiky.
Během druhého pokusu byl značný posun směrem k pulzaci, ale hodně dětí se vracelo
k rytmu a stále vynechávalo pauzy. Celkově ovšem můžeme říct, že došlo ke zlepšení – děti
lépe synchronizovaly tleskání se zpěvem a dělaly méně chyb. Oproti prvnímu pokusu pauzu
vynechalo nebo nedodrželo přesně 7 dětí, 3 děti vytleskaly rytmus v částech, kde vychází
dvě doby na jednu slabiku, a v případech, kde vychází na každou dobu dvě slabiky,
vytleskaly rytmus celkem 4 děti.
7.2.2 Rozhovory s rodiči
Rozhovor sestával z dvanácti otázek, které byly směrované k rodinnému hudebnímu
klimatu, případně k hudebnímu nadání dítěte. Cílem rozhovoru bylo zjistit, zda za úspěšným
nebo nadprůměrným výkonem dítěte stojí hudebně podnětné prostředí v rodině a mateřské
škole, případně jestli k tomu nahrává i genetická výbava dítěte, která by mohla ovlivnit jeho
hudební rozvoj. Jak píšu v teoretické části této práce (viz kapitola 2.1), prostředí má velký
vliv na hudební rozvoj dítěte. Lze říct, že jsou všechny děti hudebně vzdělavatelné, a také to
předpokládáme během hudebních činností s dětmi. Primární skupinou, která určuje směr
vývoje dítěte, je rodina – především matka, která je s dítětem většinou v nejužším kontaktu.
Pokud je zvykem v rodině zpívat, hrát na nástroje, ale i poslouchat hudbu nahlas, dítě má
lepší předpoklady k rozvinutí hudebních schopností. Proto jsem se v rozhovoru obrátila na
matky, které mohou v rozhovoru popsat rodinné klima i to, jak se k této problematice staví
a zda mají samy zájem o hudbu. Dalšími faktory mohou být vlohy, ale i faktor vrozenosti.
Genetická výbava se samozřejmě z rozhovoru vyčte hůře než rodinné klima a počítám také
s tím, že názor matky je subjektivní a lehce předpojatý. Aby byly rozhovory co nejvíce
vypovídající, jsou otázky týkající se hudebního nadání velmi konkrétní. Sleduji, zda si matky
povšimly projevů hudebního nadání jako je spontánní zpěv, tleskání do rytmu písně či tanec.
K rozhovoru svolily dvě maminky – maminka děvčete s kódem D6 a maminka chlapce
s kódem CH4. Obě děti ve výzkumu prokázaly rychlé hudební myšlení a chlapec dokonce
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obměnil rytmus velmi tvořivým způsobem. Z vlastní zkušenosti s dětmi dobře vím, že jsou
obě velmi hudebně zdatné.
Maminka dívky s kódem D6
První a druhá otázka se týkaly projevů hudebního nadání v rodině, případně jak se projevilo.
Maminka holčičky odpověděla, že jediný výraznější projev hudebního nadání byl u jejího
manžela, který hrál v dětství na klavír a má z rodiny výrazně lepší hudební sluch. Matka i
otec dítěte zpívali ve sboru, ale více se hudbě nevěnovali.
Třetí a čtvrtá otázka se týkaly hudebního klimatu v rodině a toho, zda je v rodině zvykem
hrát na nástroje, zpívat, tančit nebo dělat jiné hudební činnosti. Maminka zmiňuje, že s dětmi
hodně zpívají – hlavně od malička před spaním, chodí na koncerty, rádi se věnují poslechu
opery a vážné hudby, s dětmi si pouští záznamy takových koncertů a chodí na opery. Dětem
také pouští od malička dětské písně.
Další dotaz se týkal hudební výchovy v mateřské škole dítěte. Maminka se zmiňuje o tom,
že se to v průběhu let hodně proměňovalo a záleželo na konkrétním pedagogovi. Zmiňovala
se ovšem o každoročních besídkách, na které děti nacvičovaly v průběhu roku písně. Ačkoliv
byl zpěv písní běžnou součástí denního programu v mateřské škole, nikdy nebyly hudební
činnosti dominantní.
Dalších dvou otázek se maminka dívky dotkla spontánně během odpovědi na jinou otázku.
Šestá a sedmá otázka se dotazovaly, zda dítě kromě sboru Camerata navštěvovalo nebo
navštěvuje jiné hudební kroužky nebo kroužky, které by mohly přispívat k rozvoji hudebních
schopností. Maminka se zmínila, že s dítětem v roce a půl navštěvovala hudebně pohybový
kroužek, kde se provozovaly hudebně-pohybové činnosti, instrumentální činnosti, pěvecké
i poslechové činnosti.
Osmá a devátá otázka se již přímo vztahovaly k projevům hudebnosti dítěte. Konkrétně jsem
se dotazovala, zda si rodiče povšimli spontánního tleskání nebo tančení během poslechu či
zpěvu písně a prozpěvování během hry nebo kreslení. Maminka odpověděla, že si nikdy
nevšimla, že by si děvče podupávalo, tleskalo nebo bubnovalo prsty během písně. Ovšem od
malička si dívka zpívala velmi ráda. Někdy vymýšlí vlastní písně či texty do známých
melodií a někdy si do zpěvu nebo poslechu tančí a poskakuje. Při kreslení i hraní si také
odmalička prozpěvuje, někdy spontánně zapojuje zpěv do děje symbolické hry. Maminka se
také zmínila, že je u děvčete znát, že si poslech písní i zpěv užívá a že má z hudby
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emocionální prožitek. Někdy si prý také spontánně prozpěvuje poměrně náročné melodie,
které zvládá úspěšně reprodukovat, tedy projevuje dobrou úroveň hudební paměti i tonálního
cítění.
Poslední dvě otázky se přímo týkají Metody dobrého startu, dotazovala jsem se, zda o nich
někdy paní slyšela a zda s ní má přímou zkušenost, v obou případech byla odpověď
negativní.
Maminka chlapce s kódem CH4
U prvních dvou otázek, které se týkaly hudebního nadání, mi maminka chlapce odpověděla,
že se vyskytuje především z její strany rodiny (i vzdálenější). Rodina otce dítěte nemá příliš
velkou tradici hudebníků, ale chlapcův otec je profesionální tanečník, tudíž má dobře
rozvinuté rytmické cítění a auditivně-motorické schopnosti. Ze strany matky se hudbě
věnuje od dětství jak ona sama, tak i prarodiče chlapce a jeho další příbuzní, se kterými tráví
hodně času. Matka i její rodina mají dobrý hudební sluch a role vloh je zde jednoznačná.
U třetí a čtvrté otázky, zda je v rodině zvykem věnovat se rozmanitým hudebním činnostem,
byla odpověď kladná. Rodina často zpívá i hraje na nástroje, věnuje se poslechu hudby
populární, klasické i taneční, chodí na koncerty i tančí. Dítěti se také v raném dětství často
zpívalo před spaním, v současnosti si také rodina společně s dítětem často prozpěvuje a
k tomu tančí nebo hraje na nástroje. Chlapec měl také od útlého věku Orffovy hudební
nástroje, se kterými si často hrál sám i s dospělými.
Co se týče hudebního klimatu v mateřské škole, zpěv byl součástí denního programu.
V základní škole, kam chlapec nastoupil v září letošního roku, se v rámci hodin hudební
výchovy provozují instrumentální i pěvecké činnosti, ovšem od začátku nouzového stavu
kvůli pandemii COVID-19 hudební výchovu ve škole neměl.
Na šestou a sedmou otázku, která se týká dalších volnočasových aktivit, které rozvíjí hudební
schopnosti, odpověděla maminka chlapce kladně. Kromě toho, že chlapec chodí do
pěveckého sboru, navštěvoval zhruba ve věku jednoho roku hudební kroužek pro děti, ve
kterém se provozovaly především pěvecké, instrumentální a hudebně-pohybové činnosti.
Chlapec také zhruba rok a půl navštěvoval taneční kroužek, kde se věnoval latinskoamerickým tancům.
Otázky 8, 9 a 10 se týkají projevů hudebního nadání dítěte. Matka odpověděla, že si dítě
zpívá spontánně velmi často, do zpěvu si často i bubnuje, tleská nebo poklepává nohou.
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Často také tančí při poslechu i zpěvu písně. Obvykle si také prozpěvuje během her i kreslení,
vytváří vlastní písně – jak melodie, tak text – nebo modifikuje již známé písně, a tím
doprovází svou hru.
Maminka chlapce o Metodě dobrého startu také nikdy neslyšela, tudíž s ní nemá žádnou
zkušenost.
7.2.3 Srovnání rytmických projevů dětí s rodinným hudebním klimatem
Nyní srovnám výsledky výzkumu u těchto dvou dětí s odpověďmi z rozhovoru. Cílem bylo
zjistit, zda za výsledky stojí mimo jiné hudební nadání či hudebně podnětné rodinné
prostředí. Ačkoliv jsem získala data pouze od dvou maminek, je zde jednoznačná korelace
mezi výsledky dítěte a jeho schopnostmi, které se rozvíjely i mimo tento sbor.
U dítěte s kódem D6 jsem první pokus ohodnotila písmenem F, které značí, že dítě projevuje
hudební myšlení. Projev dítěte je nejistý, po rytmické stránce je tleskání správně, občas se
vyskytne chyba. Z přepisu si můžeme všimnout, že tleskání bylo celou dobu
synchornizované se zpěvem, je zde pouze jediná chyba v nedodržení pomlky (viz obrázek
6).
Obrázek 6

Druhý pokus jsem ohodnotila 4 body. V přepisu lze vyčíst, že se během vytleskávání
objevila opět jediná chyba, na stejném místě, jinak děvče změnilo tleskání na pulzaci
v taktech, kde v prvním pokusu vytleskalo rytmus. Tato skutečnost značí, že se dívka zvládla
okamžitě přizpůsobit a rychle pochopila průběh pulzace v rámci písně. Podle těchto
výsledků jsem tedy předpokládala, že jsou hudební schopnosti dívky dobře rozvinuty, a to
více než je průměrná úroveň dětí v této skupině.
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Z rozhovoru jasně vyplynul vliv rodinného prostředí, které skutečně je hudebně podnětné –
matka i otec se rádi věnují poslechu hudby a dítěti od raného věku zpívají. V batolecím
období bylo dítě také hudebně rozvíjeno – rodiče s ním navštěvovali hudebně-pohybový
kroužek. Můžeme tedy říci, že je zde viditelný vliv bohatého hudebního prostředí a vytváření
pozitivního vztahu k hudbě.
Obrázek 7

Druhé dítě s kódem CH4 projevilo v obou pokusech velmi dobře rozvinuté hudební
schopnosti. Během prvního pokusu chlapec vytleskával velmi neobvykle – nejdříve
dodržoval s precizností pulzaci, přičemž pauzu dodržel přesně, a poté se uchýlil k rytmu
písně. Nakonec vytleskával pulzaci ob jednu dobu, včetně té, která vychází v posledním
taktu až po poslední slabice. Tato část mě nejvíce překvapila mimo jiné proto, že ji chlapec
zatleskal bez zaváhání a s jasným úmyslem, a proto jsem pokus ohodnotila písmenem G.
Druhý pokus prokázal chlapcovu učenlivost a rychlost hudebního myšlení. Chlapec
vytleskal pulzaci bez jediné chyby, dokonce včetně posledních dvou dob, které vycházejí do
pomlky po poslední slabice. Druhý pokus jsem ohodnotila nejvyšším možným počtem, tedy
pěti body.
Předpokládala jsem, že podle výsledků bude chlapec pocházet z rodiny, která ho k hudbě
vedla již od raného dětství. Skutečně tomu tak bylo – celá široká rodina chlapce je podle
slov matky hudebně nadaná a také je zvyklá společně zpívat a hrát na nástroje. Otec chlapce
sice muzikant není, ale jakožto profesionální tanečník je jednoznačně vyvinutý v oblasti
rytmického cítění. Chlapec byl také od útlého věku ve styku s hudebními nástroji, je zvyklý
s rodinou zpívat a hrát, hudba je přirozenou součástí jeho života. Kromě tohoto sboru po
nějaký čas také tančil, což jistě pomohlo k rozvoji chlapcově schopnosti rytmického cítění.
Z rozhovorů tedy plyne, že kromě vlivu hudebních činností, které se s dětmi dělají ve sboru,
může za takto rozvinuté hudební schopnosti také vliv rodinného prostředí a vlohy.
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8 Odpovědi na výzkumné otázky
V kapitole 5.2 jsem si určila tři hypotézy a na jejich základě vyslovila tři výzkumné otázky.
První výzkumná otázka se týkala množství dětí, které vytleskají pulzaci bezchybně. Má
hypotéza byla, že většina dětí nebude schopna bez předchozího nácviku vytleskat pulzaci
bezchybně. Podle analýzy videí došlo ke 100 % úspěšnému vytleskání pouze v jednom
případě – CH4. V dalším případě se podařilo dívce vytleskat pulzaci bezchybně, ale
v posledním taktu skončila na poslední slabice a nevytleskala pomlku, kterou píseň končí.
Má hypotéza se tedy potvrdila – děti skutečně většinou nebyly schopny vytleskat pulzaci
bezchybně.
Druhá výzkumná otázka se dotazovala na to, zda budou při prvním spontánním pokusu děti
vytleskávat spíše rytmus nebo pulzaci. K této výzkumné otázce jsem měla hypotézu
takovou, že bude většina dětí během prvního pokusu vytleskávat rytmus písně. Na první
pohled je jednoznačné, že se děti uchylovaly spíše k rytmu. I když někdy vytleskávaly
pulzaci, často se k rytmu vracely právě v momentech, kdy vycházela jedna slabika na dvě
doby.
Třetí otázkou bylo, zda budou děti, které budou ve výzkumu úspěšnější, ovlivněny tím, že
vyrůstaly v hudebně podnětném prostředí, nebo se u nich v rodině vyskytuje v určité formě
hudební nadání. V podkapitolách 2.1.2 a 2.1.3 se zabývám vlivem rodinného prostředí a
mateřské školy na rozvoj hudebních schopností dítěte, proto jsem zde připojila také hypotézu
o projevech hudebního myšlení a přesnějšího rytmického cítění dětí z hudebně
podnětnějšího prostředí. V těchto kapitolách píšu, že velmi záleží na hudebně podnětném
prostředí. Dítě, které se v dětství nesetkává s hudbou ve všech možných formách, většinou
hudebně zakrní a naopak, pokud je od raného věku podněcováno k hudebním činnostem, má
dobře rozvinuté hudební schopnosti, a tudíž i dobré předpoklady k získávání hudebních
dovedností. Tato skutečnost by se ve výzkumu mohla projevit v rychlosti hudebního
myšlení, tvořivosti, učenlivosti a paměti. Promítla by se ve výsledcích dítěte, v přesnosti,
s jakou vytleskává rytmus, a pulzaci, v dodržování tempa, ale i schopnosti intonace. Tuto
hypotézu podporují dva podrobnější rozhovory týkající se hudební podnětnosti prostředí
s rodiči dvou dětí, které projevovaly rychlé hudební myšlení a tvořivost.
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Nelze s jistotou říct, zda se tato hypotéza potvrdila, protože počet rozhovorů není dostačující
na takové závěry. Pokud bychom ovšem brali v potaz výsledky těchto dvou dětí a rozhovory
s jejich rodiči, hypotézy se potvrdily a odpovědí na výzkumnou otázku je, že skutečně u dětí,
které byly ve výzkumu úspěšné, hrála roli podnětnost prostředí, ve kterém vyrůstaly, a vlohy.
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9 Diskuse
V kapitole 3.1 v odstavci, který pojednává o citlivosti pro délku tónů, cituji Sedláka a
Váňovou (2013), kteří popisují, že děti často zkracují pauzy v hudbě, pokud nejsou
prožívány slovy nebo motorickými gesty. Tato skutečnost se opravdu ve výzkumu projevila
u větší části dětí. O rytmickém cítění jako takovém pojednávám v teoretické části v kapitole
3.3, kde se zmiňuji o své domněnce, že je dětem bližší rytmus než pulzace – proto měly děti
během výzkumu tendenci vytleskávat spíše rytmus (v situaci kdy se neshoduje s pulzací) a
pulzace byla pro ně většinou nepřirozená a většina dětí měla problém ji vytleskat i po
názorném předvedení a tleskání s oporou o můj rytmický projev. V MDS se dětem předkládá
grafomotorická činnost, ve které mají kreslit trojice svislých čar ve shodě s pulzací během
celé písně, což se zdá být, jak z výsledků mého výzkumu vyplývá, problematické. Tento
problém by šel vyřešit podle mého názoru dvěma způsoby. Zaprvé by bylo možné nahradit
píseň Pásla ovečky jinou, vhodnější písní, která by měla, stejně jako polská píseň Kolorowe
kreski, shodný rytmus s pulzací. Pak by bylo pro děti jednodušší držet se pulzace a nemusely
by se řešit problémové části, jako jsou půlové či osminové noty a pomlky. Druhou možností,
která je z mého pohledu jednodušší, by bylo pomoci dětem rytmickými slabikami při
sledování pulzace. Děti by tak mohly prožít pomlky a dlouhé noty pomocí slov – například
podle rytmických slabik vytvořeným Zoltánem Kodály – a lépe by se jim tleskalo.
Problematickým místem však zůstávají osminové noty, kde vycházejí dvě slabiky na jedno
tlesknutí. V tomto případě by možná šlo přerušit nácvik grafického vzoru a uchýlit se
k rytmu písně. Otázkou však zůstává, zda by takovýto zásah nenarušil celý proces lekce.
Navíc by děti musely místo textu říkat rytmické slabiky, což by bylo problematické samo o
sobě. Modifikacemi lekcí MDS se zabývaly dvě práce, které zmiňuji níže v odstavcích.
V rámci výzkumu jsem provedla dva strukturované rozhovory s rodiči dvou dětí. Původně
jsem zamýšlela dát dotazníky ohledně hudebního klima rodiny dítěte všem rodičům, ale
potom do cesty vstoupil nouzový stav kvůli pandemii COVID-19, během kterého jsem pouze
zvládla v omezeném počtu nasbírat videa od rodičů. Myšlenky lidí se ubíraly jiným směrem,
takže jsem si nedovolila rodiče příliš obtěžovat svými požadavky na výzkum. Po rozvolnění
omezení jsem sama pracovala na sběru videí, a navíc na zkoušky sboru nepřišly všechny
děti, od kterých jsem měla sesbíraná data. Po dohodě s vedoucí práce jsme se shodly, že u
online dotazníků nemám jistotu, že by se mi vrátily od všech rodičů, proto jsem napsala
rodičům email, zda by měli chvíli času na rozhovor. Odpověď přišla od dvou ochotných
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maminek, jejichž rozhovory popisuji ve výzkumné části. Odpovědi v rozhovoru by mohly
být zajímavým podnětem pro další výzkum souvislosti hudebního prostředí s mými
výsledky výzkumu. U některých dětí došlo během prvního pokusu k jedinečným situacím,
během kterých se projevila hudební tvořivost dětí. Také by bylo zajímavé udělat rozhovor
detailnější a blíže prozkoumat roli vloh, která je poněkud problematická.
Dalším podnětem, který plyne z rozboru lidové písně Pásla ovečky, je porovnání této písně
s polskou písní, která má stejný grafický vzor – Kolorowe kreski. Je zřejmé, že kdyby děti
zpívaly tuto píseň, byly by ve vytleskávání pulzace úspěšnější, protože je její rytmus ve
shodě s pulzací. Z mého výzkumu plyne, že je pro děti přirozenější vytleskávat slabiky.
V písni Pásla ovečky je mnoho momentů, kdy vychází například dvě doby pulzace na jednu
slabiku, nebo dvě slabiky na jednu dobu pulzace. V polské písni se tyto problémy neobjevují.
V české Metodě dobrého startu není mnoho grafických vzorů, které by se shodovaly
s polskou verzí. Grafický vzor u lekce s písní Pásla ovečky je ovšem jednou z nich – bylo
by zajímavé provést výzkum na obou písních a porovnat úspěšnost ve vytleskávání pulzace.
Pokud bychom tedy brali v potaz počet problémů, které se mohou vyskytnout u písně Pásla
ovečky a Kolorowe kreski, je česká verze mnohem náročnější.
Podobnou problematikou se zabývala diplomová práce Evy Nevoralové s názvem Hudební
činnosti v rozvoji grafomotoriky psané pod vedením Mileny Kmentové. Práce se zabývá
přímo možnostmi MDS a v rámci ní propojení hudebních činností a grafomotoriky.
Konkrétně měl výzkum za cíl porovnat vybrané originální lekce MDS s modifikovanými
lekcemi, které upravila sama autorka. Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou modifikované lekce
efektivnější. Autorka během výzkumu pracovala přímo s lekcí Pásla ovečky, kterou
porovnávala se svou modifikovanou lekcí s názvem Strom. Ve vyhodnocení výzkumu, kde
porovnává autorka úspěšnost v jednotlivých částech lekce MDS s úspěchy ve stejných
částech modifikované lekce, je vidět, že byla u lekce Strom úspěšnost vyšší.
Další prací, která se zabývá MDS, je bakalářská práce Kateřiny Faltusové s názvem Hudební
činnosti při rozvoji grafomotoriky inspirované Metodou dobrého stratu, taktéž pod vedením
Mileny Kmentové. Autorka vytvořila řadu lekcí, inspirovaných MDS a zaměřila se na
skupinu dětí s odkladem školní docházky. Součástí modifikovaných lekcí je také lekce Pásla
ovečky, během které autorka využila místo klasického grafického vzoru list s vlastním
grafickým vzorem. Také se vyvarovala požadavku pohybů v souladu s pulzací v těch částech
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písně, kde je rytmus rychlejší než pulzace. Celková úspěšnost lekce byla 74 % a úspěšnost
ve sladění hudby a pohybu v oblasti grafomotoriky byla 85 %, tedy poměrně vysoká.
Z těchto dvou prací, ale i z mého výzkumu plyne, že píseň Pásla ovečky je pro děti náročná
ve spojení s grafickým vzorem, který se drží pulzace písně. Zajímavým podnětem by mohla
být aktualizace (nejen) této lekce a zvolení vhodnější písně nebo vytvoření písně umělé po
vzoru polské verze.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou děti schopny vytleskat pulzaci v písni Pásla ovečky
v případě, kdy se neshoduje s rytmem, a dítě tak nemá oporu ve slabikách textu. V teoretické
části jsem shrnula vývojová specifika dítěte předškolního věku, jeho hudební vývoj, popsala
jsem konkrétní hudební schopnosti a nakonec jsem se věnovala Metodě dobrého startu –
jejímu vzniku, obsahu a konkrétně lekci s písní Pásla ovečky, kde jsem popsala i strukturu
této písně. V oblasti hudebního vývoje jsem se zaměřila na vnější i vnitřní činitele, kteří mají
vliv na rozvoj hudebních schopností a vstupují tak do rozvoje schopností dítěte.
V praktické části jsem se již zaměřila na konkrétní výzkum zmíněného jevu – analyzovala
jsem shromážděná data, tedy přepisy jednotlivých pokusů o vytleskání pulzace dětí, a dva
rozhovory s rodiči, které se týkaly hudebního klimatu v rodině a mateřské škole. Tato data
jsem nasbírala a vyhodnotila pomocí strukturovaného rozhovoru, analýzy videa a ratingové
metody. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit úspěšnost dětí ve vytleskání pulzace v písni.
V rámci výzkumu jsem si určila tři výzkumné otázky, které vycházejí z hypotéz, které jsem
si stanovila. Zaprvé jsem předpokládala, že většina dětí nebude schopna vytleskat pulzaci
bezchybně – tato hypotéza se opravdu potvrdila, stoprocentně úspěšné bylo pouze jedno dítě.
Dalším předpokladem bylo, že budou děti inklinovat spíše k rytmu písně než k pulzaci, a to
především v částech, kde vychází dvě slabiky na jednu dobu nebo jedna slabika na dvě doby.
I tato hypotéza se skutečně potvrdila – 7 dětí z 12 vytleskávalo rytmus v taktech, ve kterých
jsou dvě slabiky na jednu dobu a 6 dětí v taktech, kde je jedna slabika na dvě čtvrťové doby
(z toho 3 děti vytleskávaly rytmus v obou případech). Během výzkumu se také projevil jev,
o kterém se zmiňuji v teoretické části. Děti velmi často zkracovaly pomlku, protože ji
nemohly prožít skrze pohyb nebo slabiku. Poslední dvě hypotézy souvisely s realizovanými
rozhovory a předpokládaly, že u dětí s bohatší hudební historií dojde k projevům pohotového
hudebního myšlení a strukturovaného rytmického cítění. Po srovnání rozhovorů s výsledky
výzkumu jsem došla k závěru, že skutečnost, že děti vyrůstají v hudebně podnětném
prostředí, má vliv na rozvoj hudebního myšlení a rytmického cítění, které se skutečně
projevilo v úspěšnosti dítěte.
Metoda dobrého startu má dle mého názoru nejen možnost předcházet vzniku specifických
poruch učení či pomáhat při jejich nápravě, ale také může rozvíjet hudební schopnosti dětí.
Je ovšem na škodu, že o ní mnoho lidí nemá povědomí. Propojení radosti z hudby a podpory
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celistvého rozvoje dětí je podle mého názoru ideálním spojením příjemného s užitečným.
Jako pedagožka si kladu za cíl pomoci dětem na jejich cestě způsobem, který pro ně bude
naučný, ale zároveň zábavný, a tato metoda spojuje oba faktory a poskytuje pedagogům i
jiným profesionálům nástroj, skrze který mohou tento cíl realizovat. Česká Metoda dobrého
startu má ovšem stále své rezervy a je třeba na ní dále pracovat a lépe ji přizpůsobovat
specifikám hudebního vývoje dětí, kterým momentálně neodpovídá ve více rovinách.
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PŘÍLOHY
Příloha 1 – Formulář pro rodiče
Vážení rodiče,
V rámci mého studia oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy, bych ráda provedla výzkum k mé bakalářské práci na naší skupině starších
Broučků. Jedná se o individuální činnost, při které budu zkoumat způsob, jakým děti
rozlišují a vnímají rytmus a pulzaci v hudbě. Výzkum bude nahráván pouze pro osobní účely
mého výzkumu a nahrávky nebudou nikde zveřejňované. Výsledky výzkumu budou použity
v mé závěrečné bakalářské práci, kde nebudu uvádět jména dětí, ani jiné citlivé údaje, pouze
věk a hudební kontext dítěte. Naše pravidelná výuka bude probíhat standartně, ovšem kvůli
omezeným časovým možnostem bych vás ráda požádala o spolupráci. Bude-li to možné,
domluvila bych se s vámi individuálně na zdržení vašeho dítěte cca o 15 minut po naší
pravidelné hodině. Také vás požádám o vyplnění krátkého dotazníku ohledně hudebního
kontextu vašeho dítěte. Pokud s výzkumem nesouhlasíte, zakroužkujte prosím níže
„nesouhlasím“. Pokud ano, prosím o vyplnění a odevzdání vašeho souhlasu a dále se
domluvíme individuálně.
Děkuji vám za spolupráci
Erica Andriantsarazo

S provedením výzkumu na mém dítěti:

souhlasím

nesouhlasím

Jméno dítěte: _________________________________________
Spíše mi vyhovuje:

dřívější příchod

zdržení dítěte po hodině

Datum a podpis:

___________________________________
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Příloha 2 – Rozhovor
Otázky k rozhovoru
1) Vyskytuje se u vás v rodině hudební nadání?
2) Pokud ano, jak a u koho se projevilo?
3) Je u vás v rodině zvykem společně zpívat či hrát na nástroje?
4) Provozujete/provozovala jste s dítětem jiné činnosti přispívající k rozvoji hudebních
schopností? (hra na nástroje, tanec, cílený poslech hudby, sledování muzikálů či
představení, ve kterých se tančilo, zpívalo atd.)
5) Vede paní učitelka/pan učitel v mateřské škole/ve škole vašeho dítěte, děti ke zpěvu,
tanci či jiné práci s hudbou?
6) Navštěvuje vaše dítě kromě tohoto sboru jiné volnočasové aktivity související
s rozvojem hudebních schopností?
7) Pokud ano, jaké?
8) Všimla jste si někdy u svého dítěte, že by spontánně zkoušelo zachytit rytmus
písničky tleskáním?
9) Zaregistrovala jste někdy že by si dítě zpívalo a k tomu tleskalo nebo tančilo?
10) Všimla jste si někdy, že by si vaše dítě zpívalo při kreslení?
11) Slyšela jste někdy o Metodě dobrého startu?
12) Má vaše dítě zkušenosti s Metodou dobrého startu?
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