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Abstrakt
Název práce: Orientální tanec: pohybová aktivita mentálně postižených dívek

Cíle práce: Pokouším se o zmapování dostupné literatury s tématem orientální tanec,
ptám se, jakým způsobem by se dal orientální tanec aplikovat u
dívek a jakým

způsobem

jeho pozitivních

vlivů

mentálně

postižených

využít. Dále si kladu otázku, zda by

mohl být orientální tanec v budoucnu vhodný i pro

účely taneční

našem trhu existuje nabídka orientálního tance jako

volnočasové

terapie a zda na
aktivity

mentálně

postižených. Dalším mým cílem je vytvoření jednoduché metodiky orientálního tance
pro počáteční hodiny tance mentálně postižených.

Metoda: Zmapování dosavadních výzkumných
mentálně

postižených,

člověka. Vytvoření

taneční

poznatků

z oblasti

vzdělávání

a pohybové terapie a vlivu orientálního tance na

metodiky úvodních hodin pro tanec

mentálně

postižených a

aplikování této metodiky v praxi se skupinou mentálně postižených dívek.

Výsledky: Orientální tanec je velice vhodný jako pohybová aktivita u
postižených dívek,
patřičnou

neboť

spojuje

dávku relaxace a

přiměřenou

uvolnění

a

fyzickou

zároveň

zátěž

mentálně

na ženský organismus,

ponechává prostor pro

vyjádření

a

rozvoj vlastní osobnosti. Ze strany mentálně postižených dívek je patrný velký zájem o
zapojení se do

těchto

pohybových aktivit, ale na našem trhu jsem neobjevila nikoho,

kdo by nyní výuku orientálního tance

Klíčová

mentálně

postiženým nabízel.

slova: mentální postižení, taneční a pohybová terapie, orientální tanec.

Abstract
Title of the work: Oriental belly-dancing: motion activity for mentally handicapped

girls
Goals of the work: I am trying to map the available literature with the theme of the

oriental belly-dancing, seeking to answer a question what way it would be possible to
apply the oriental belly-dancing for mentally handicapped girls and what way it would
be possible to make use of its positive effects. Moreover I am putting a question to
myself whether it would be possible to use the oriental belly-dancing prospectively
also for the purpose of the dancing therapy and whether there is any offer of the
oriental belly-dancing as a leisure activity for mentally handicapped individuals.
Further, my goal also is to create a simple methodology of the oriental belly-dancing
for initiallessons ofthe dance for mentally handicapped individuals.
Method: Mapping of existing findings in the fields of education of mentally

handicapped individuals, dance and motion therapies, as well as effects of the oriental
belly-dancing on a human-being. Creation of a methodology for introductory lessons
ofthe dance for mentally handicapped individuals and applying this methodology on a
group of mentally handicapped girls in the practice.
Results: The oriental belly-dancing is effectively suitable as a motion activity for

mentally handicapped girls because it puts together a proportionate physicalload on a
female organism, adequate amount of relaxation and easing, and, at the same time it
leaves a room for an expression and development of her own personality. Prom the
side of mentally handicapped girls there can be seen an apparent interest in the
involvement in those notion activities, however I have not found anyone that would
offer lessons ofthe oriental belly-dancing for mentally handicapped individuals in our
market at present.

Key words: mentally handicapped, dance and motion therapy, oriental belly-dancing
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I. ÚVOD
Orientálnímu tanci se věnuji již několik let a moje zkušenosti s ním mě
přesvědčily o jeho přínosu dávno předtím, než jsem se rozhodla psát tuto diplomovou
práci, i než jsem se vůbec rozhodla začít studovat tuto školu.
Až v průběhu studia a obzvlášť při povinných pedagogických praxích v sociálních
zařízeních jsem ale začala o orientálním tanci uvažovat i z jiného hlediska a začala jsem
v něm vidět způsob pohybu, který se nejen dokonale přizpůsobí každé zdravé tanečnici,
ale i pohybovou aktivitu, která by se dala velice snadno a přirozeně přizpůsobit i
tanečnici nějakým způsobem handicapované. Orientální tanec je totiž jeden z mála
tanců, kdy daleko důležitější než přesné kroky a choreografie je osobitost vyjádření,
kreativita a schopnost tancem vyjádřit radost z pohybu a ze života vůbec. Velikou
výhodou orientálního tance navíc je, že už při zvládnutí několika základních postojů a
pohybů pažemi se dá s pomocí správných rekvizit a pomůcek "vykouzlit" působivá a
esteticky hodnotná choreografie. Další nesporným kladem, kterým se orientální styly
tance liší od těch západních, je skutečnost, že každá tanečnice má v podstatě svobodnou
volbu, na kterou část svého těla tanec zaměří, které přednosti tedy využije a které ne.
Tančit se dá stejně tak nohama jako rukama, hlavou nebo hrudníkem. Choreografie může
být postavena téměř staticky, jen s využitím pohybu horní poloviny těla (tanec na vozíku)
nebo může být naopak rozevlátá, hravá a plná improvizace (mentálně postižem').
Všechny tyto skutečnosti a navíc fakt, že já osobně mám k mentálně postiženým
lidem velice blízko, mě přesvědčily, že orientální tanec bude výbornou pohybovou
aktivitou právě pro mentálně postižené dívky, a že by byla veliká škoda se nepokusit je
pro tento druh tance nadchnout, zjistit jejich možnosti a těch pak v co největší míře
využít.
Ve své diplomové práci se pak nejprve snažím podat ucelený přehled informací o
mentálním postižení, o taneční a pohybové terapň a orientálním tanci. V praktické části
své práce se pak snažím využít všech těchto teoretických poznatků, spojit je v jeden celek
a aplikovat je v praxi na skupinu mentálně postižených dívek. Jelikož se mi po celou
dobu nepodařilo najít ani jedinou publikaci, která by se právě touto problematikou
zabývala, a ani jednu tanečnici, která by měla s orientálním tancem mentálně postižených
dívek zkušenost, vycházím pouze ze svých vlastních zkušeností a nemám tedy možnost
své výsledky s kýmkoli porovnat. Dosáhnutí nějakých konkrétních výsledků, splnění
předem určených měřitelných hodnot ale ani nebylo mým cílem. Cílem bylo pokusit se
dívky orientálním tancem oslovit a dokázat jim i sobě, že tančit mohou, umí a že pohyb
v podobě tance je zábavný.
Mé očekávání se nakonec opravdu naplnilo a výsledkem je fakt, že mentálně
postižené dívky zatím kurzy orientálm'ho tance nenavštěvují z důvodu, že by neměly
zájem, nebo že by nikdo nebyl ochoten takové kurzy otevřít, ale proto, že nikoho zatím
nenapadlo se na mentálně postižené dívky dívat především jako na ŽENY a tuto ryze
ženskou pohybovou aktivitu jim nabídnout.
Proto doufám, že má práce by mohla sloužit jako odrazový můstek všem tanečním
a poskytla jim alespoň základní informace a zkušenosti, o které by se mohly ve

nadšencům

svých začátcích opřít.
-ll -
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II. TEORETICKA CAST

1. MENTÁLNÍRETARDACE
1.1.

Vymezení pojmu mentální retardace

Mentální retardace bývá opisována jako stav charakterizovaný celkovým snížením
intelektuálních schopností, který vzniká v průběhu vývoje jedince a je obvykle provázen
poruchami adaptace, tedy nižší schopností orientovat se v životním prostředí. Nedostatek
prostředí

v adaptaci na životní
s nedostatečnou sociální
mohou se projevovat

vzdělávání

souvisí také s omezenými možnosti

přizpůsobivostí.

samostatně

Tyto

příznaky

mohou mít

různou

a

intenzitu a

nebo ve vzájemných kombinacích. Znaky mentální

retardace jsou zvláště markantní ve stresových situacích.
(Rubinštejnová, 1986)

mentálně

postižených jako vědní disciplína

1.2.

Pedagogika

Vědní

obor, který se zabývá zákonitostmi rozvoje výchovy a

vzdělávání

osob

s mentální retardací, se nazývá pedagogika mentálně postižených. Jejím cílem je zkoumat
osobnost
působení,

mentálně

retardovaného,

vytvářet

optimální podmínky speciálního výchovného

nabízet speciálním pedagogům speciální edukační a didaktické metody.

Pedagogika

mentálně

postižených je jedním z oborů speciální pedagogiky a opírá

se o poznatky z psychologie, psychiatrie, neurologie, sociologie, atd.
Spolupráce s psychologií je

důležitá

a nezbytná

při zjišťování

IQ jedince.

Vývojová psychologie pak poskytuje poznatky o zvláštnostech psychického vývoje

dětí

v různých věkových obdobích: kojeneckém, batolivém a předškolním věku, v mladším a
starším školním věku.
Další z disciplín, úzce spolupracujících s pedagogikou
výše uvedená psychiatrie. Ta zkoumá duševní poruchy jak u
zjišťuje příčiny jejich vzniku,

Neurologie je

mentálně

postižených je

dospělých,

tak i u

dětí,

sleduje projevy, následky a možnosti léčení těchto chorob.

vědním

oborem, jehož údaje jsou také využitelné

s mentálně postiženými. Jde o

lékařský

při

práci

obor, zabývající se patologickými procesy
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soustavě

v nervové
důležitá

v důsledku různých

jsou fakta, týkající se

onemocnění či

dětské

traumatizujících stavů.

Obzvláště

mozkové obrny a epilepsie, které se

často

v souvislosti s mentální retardací objevují.

1.3.

Etiologie vzniku mentální retardace

Mentální retardaci dělíme podle doby vzniku na:
a) vrozenou
b) získanou
ad a) Příčiny vniku mentální retardace vrozené jsou:
1.

Prekoncepční

dědičnost

- ještě

před

splynutím

vajíčka

a spermie, sehrává zde

důležitou

úlohu

(genové mutace, Rh faktor, chromozomové anomálie)

2. Postkoncepční

- prenatální (v

průběhu těhotenství

- toxické vlivy, infekce, úrazy,

vlivy životního prostředí, stres).
- perinatální -

poškození vzniká v průběhu porodu (dlouhý,

protrahovaný porod, při kterém dojde k přidušení dítěte, klešťový porod)
- postnatální - vady vznikají do 2. roku

věku dítěte

(úrazy,

infekce, ....)

adb)
Vznik

mentální

onemocněními,
změn

retardace

získané

bývá

zapříčiněn

úrazy,

pohlavními chorobami, atd. nebo k ní dojde vlivem

zánětlivými

morfofunkčních

ve stáří (stařecká demence).

1.4.
V odborné

Klasifikace mentální retardace
literatuře

najdeme

dělení

mentální retardace podle

různých

symptomatologické, etiologické, podle vývojových stádií, podle
demenci, pseudooligofrenii

(sociálně

podmíněná

postižení ...
- 13 -

druhů

kritérií -

dělení

na oligofrenii a

mentální retardace), dle

stupně

Abychom mohli posoudit
dítěte

stupeň

mentální retardace je

zapotřebí

znát normální vývoj

(komparace s normálním vývojem, např. podle Piageta, Eriksona a dalších)

Milller uvádí

dělení

podle ruské autorky M.S.

Pevzněrové,

která

dělí mentálně

postižené

podle symptomatologie na ty:
-

pro jejichž chování je charakteristické patologické

převládání

procesu

vzruchu nebo útlumu,
kteří

se

nemají

vyznačují nedostatečným

přitom

narušenou

rozvojem kognitivních

emocionálně

procesů

volní sféru - a nevykazují se

defekty v jednotlivých analyzátorech,
kteří

se

vyznačují

nedostatečným

rozvojem psychických

s výrazně narušeným chováním - mají

přitom

narušenou

procesů

emocionálně

volní sféru - a vykazují se defekty v jednotlivých analyzátorech,
-

u nichž je vedle

nedostatečného

rozvoje kognitivních

procesů

patrné

významné narušení osobnosti (coby důsledek poškození CNS)
( Milller, 200 1)

Dále bývají retardovaní jedinci rozdělováni podle projevů chování na typy
- eretické
- torpidní
- nevyhraněné

Pro školské účely

dělíme

žáky na:

- vzdělatelné
- částečně vzdělatelné
- nevzdělatelné

Nejpoužívanější

je ovšem klasifikace podle

stupně

mentálního postižení, podle kterého

probíhá zařazování do výchovně vzdělávacích zařízení.
Jednotlivé

stupně

mentální retardace se

ohraničují inteligenčním

- 14-

kvocientem (IQ), který,

jak uvádí Koluchová,: "podle návrhu německého psychologa W.Štema z r. 1912,
vyjadřuje poměr

1989). Tato

mentálního

číselná

věku

k věku fyzickému, chronologickému" (Kolouchová,
orientační

hodnota IQ je pouze

možném vývoji. Podle MUllera "hodnota IQ
učivo, méně

a vypovídá o aktuálním stavu ne o

poměrně dobře předpovídá,

jak žák zvládne

však, jak si povede v běžném životě" (Muller, 2001).

Světová zdravotnická organizace v roce 1992 v Ženevě, na 1O.revizi Mezinárodní

klasifikace nemocí,

změnila

doposud užívané

rozdělení

klasifikace vstoupila v platnost l.ledna 1993 a byla

mentální retardace. Tato nová
rozdělena

do šesti základních

kategorií:
- lehká mentální retardace

IQ 50-69

středně těžká mentální

IQ 35-49

-

retardace

- těžká mentální retardace

IQ 20-34

- hluboká mentální retardace

IQ nižší než 20

-jiná mentální retardace
- neurčená mentální retardace

Lehká mentální retardace
IQ se pohybuje přibližně mezi 50 - 69 (což u
9 až

dospělých

odpovídá mentálnímu věku

12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho

dospělých je

ale schopno

práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti.
Patří

sem - lehká slabomyslnost (oligofrenie)
- lehká mentální subnormalita

Střední

mentální retardace

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u
let).

Výsledkem je

zřetelné

dospělých

vývojové

opoždění

vyvinout k určité hranici nezávislosti a
komunikace a školní dovednosti.

Dospělí

budou

sem -

střední
střední

mentální subnormalita
slabomyslnost (oligofrenie)
- 15 -

věku

6 až 9

v dětství, avšak mnozí se dokáží

soběstačnosti,

k práci a k činnosti ve společnosti.
Patří

odpovídá mentálnímu

dosáhnout

přiměřené

potřebovat různý stupeň

podpory

Těžká

mentální retardace

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u

dospělých

odpovídá mentálnímu

věku

3 až 6

let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory.
Patří

sem - těžká mentální subnormalita
- těžká slabomyslnost (oligofrenie)

Hluboká mentální retardace
IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u
způsobuje

Stav

dospělých

mentálnímu

věku

pod 3 roky).

nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a

hygienické péči.
Patří

sem - těžká mentální subnormalita
- hluboká slabomyslnost (oligofrenie)

Jiná mentální retardace

Neurčená
Patří

mentální retardace
sem - mentální: deficit NS
- subnormalita NS
- slabomyslnost (oligofrenie) NS

Podle MKN - 1O se k základnímu kódu
vyjadřující

stupně

mentálního postižení

přidává

kód

postižení chování:

O. - žádná nebo minimální porucha chování
1. - významná porucha chování, vyžadující pozornost nebo léčbu
7. - jiné poruchy chování
8. - bez zmínky o poruchách chování

Je zde ještě jedna skupina jedinců s hodnotami IQ 70 - 80 (85), což odpovídá inteligenci
- 16-

na úrovni mírného až hlubokého podprůměru.

Děti

s těmito hodnotami IQ jsou početnou

skupinou žáků zvláštních škol. Často jde o osoby z výchovně a sociálně nepodnětného
prostředí,

s DMO, s LMD, s poruchami percepce. V naší odborné

ekvivalent používal název slaboduchost. V současné

literatuře

se jako

době někteří autoři doporučují

užívat termín "hraniční pásmo mentální retardace".
Tuto skupinu charakterizuje Koluchová ve své knize takto: "Ve svém projevu nejsou
v běžném

životě

nijak nápadné. Pomaleji chápou, schopnost abstrakce a logického

myšlení je omezena. Ostatní složky osobnosti však nejsou
výrazně změněny.

U slaboduchých

jedinců

s určitou schopností sebehodnocení, jsou si
jako ostatní lidé. Tato schopnost u
klesá. Vyplývá z toho nutnost
lehčí

vědomi,

oligofreniků

věnovat

může

intelektové postižení

se setkáváme,

ještě,

jako u

zvláště

oligofreniků,

od doby puberty,
učit

že se nedovedou

a

přemýšlet

v závislosti na hloubce postižení rychle
dětem

slaboduchým

péči ... ,

individuální

jejich

být kompenzováno jinými osobnostními kladnými

vlastnostmi a schopnostmi" (Koluchová, 1989).

1.5.

Zvláštnosti osobnosti mentálně retardovaného dítěte

Čití a vnímání

Čití a vnímání jsou psychické procesy, při kterých dochází k bezprostřednímu

odrazu
jež

skutečnosti.

působí

Výsledkem jsou počitky a vjemy o předmětech a jejich vlastnostech,

z okolního

světa

na analyzátory.

Dítě

se dívat a

vidět

musí

naučit.

To, co

dovede svýma očima v okolí vyhledávatje výsledek určité životní zkušenosti, Stejné je to
i se sluchovým vjemem. Díváme-li se na novorozence, podléháme klamu, že už v takto
raném období

dítě

vidí a slyší. Pravda je ovšem taková, že novorozené

schopnosti postrádá, dokud se
kůře podmíněné

U

dítěte

rozlišovat zvuky. Až poté se

vytvoří

s poškozenou nervovou soustavou sledujeme
počitky

Zvláštnosti

a vjemy proto

čití

a vnímání

vytváří

opožděnou

mentálně

v mozkové

výzkumů hovoří

zaostalých

dětí.

a omezenou

pomalu s velkým počtem zvláštností a

mentálně

postižených

dětí

velmi

prostudovali ruští psychologové I.M Solovjev, J.M. Kudrjavcevová aj.
výsledky těchto

tyto

spoje a následně dynamické stereotypy.

schopnost vnímání,
nedostatků.

nenaučí

dítě

detailně

Nejpodstatnější

o zpomalenosti a zúženém rozsahu zrakového vnímání

Je velmi

pravděpodobné,
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že

stejně negativně

jsou

ovlivněny

i

ostatní druhy vnímání. Zpomalené tempo vnímání takto postižených
značným

zúžením rozsahu vnímaného materiálu. "Toto

vysvětlit

zvláštnostmi pohybu zraku. To, co normální

děti

postupně. Mentálně

vidí

zaostalé

dítě,

dětí

nedostatečné

děti

je

podmíněno

prohlížení si lze

vidí najednou, oligofrenické

když si prohlíží okolí nebo ulici, po níž jde,

zpozoruje méně než jeho normální vrstevník. Úzký rozsah vnímání ztěžuje mentálně
zaostalému dítěti orientaci v novém místě, v neobvyklé situaci." (Rubinštejnová, 1986)
Řeč

V učebnicích obecné psychologie Je
prostředek

řeči bezprostředně

souvisí sluchové vnímání. Pokud se

spoje v oblasti sluchového analyzátoru

řeč

defmována jako nástroj myšlení a

dorozumívání mezi lidmi.

S rozvojem

řeči, neboť

řeč

utvářejí

pomalu, vede to k

vázne schopnost rozlišování hlásek. U

mentálně

podmíněné

opožděnému

postižených

dětí

vývoji

proto bývá

chudá a nesprávná.

Myšlení
Myšlení je vyšší forma odrazu okolní
uváděných

v učebnicích psychologiejde o

skutečnosti. Umožňuje člověku

skutečnosti.

zobecněné

Podle

a slovem

nejstručnější

z defmic,

zprostředkované

poznání

poznat podstatu předmětů a jevů.

V defmici mentální retardace se poukazuje na to, že jedním z jejích hlavních
znaků

je porušení poznávací schopnosti. Chceme-li pochopit podstatu myšlení

s narušenou mozkovou
u normálního

činností,

dítěte

je nutno si připomenout, jaký průběh má rozvoj myšlení

dítěte:

1. Myšlení je zobecňování.
Dítě

si

při

zobecněné

vnímání

světa,

který jej obklopuje na

podkladě

osobní zkušenosti,

vytváří

obrazy jevů a předmětů.

2. Myšlení je zprostředkované poznání.
Jde o poznání jednoho jevu na podkladě jevu druhého.

Zvláštností myšlení u

mentálně

rychlé unáhlenosti, dále jeho

postiženého

dítěte je jeho nedůslednost

nedostatečná cílevědomost,
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v

důsledku

což se projevuje tím, že

dítě

vypracovává

určitý

vzápětí

úkol,

však ztratí myšlenkovou souvislost a je vedeno

nesprávným směrem. V literatuře také bývá uvedena slabá řídící úloha myšlení.
děti

zaostalé

nedovedou v případě

Proto mentálně postižené dítě

často

potřeby

Mentálně

použít již osvojených rozumových operací.

nepromyslí své jednání a nepředvídá jeho následek.

Paměť

Díky paměti si dítě uchovává a zobecňuje minulou zkušenost, získává vědomosti a
dovednosti.
Mentálně
trpělivosti,

mentálně

postižené

dítě

si vše osvojuje velmi pomalu, je

třeba

notnou dávku

mnohonásobné opakování. Osvojené však rychle zapomínají. Neopakují-li

postižené

děti

mnohokrát osvojené, vyhasínají

rychleji než u ostatních

dětí.

poznatky aplikovat v praxi.

podmíněné

spoje mnohem

Hlavním nedostatkem je to, že nedovedou teoretické

Příčinou

popisovaných

procesu je slabost spojovací funkce mozkové

nedostatků

kůry, podmiňující

tohoto poznávacího

malý rozsah a pomalé

tempo vytváření nových podmíněných spojů.

Vůle
Vůle,

která se projevuje v uvědomělém a

cílevědomém

jednání, se jeví ze všech

psychických rysů osobnosti jako nejdůležitější.
Výchova

vůle

bývá u zdravých

s mentální retardací je pak procesem
postižených

dětí

dětí

složitým a dlouhodobým procesem. U

ještě dlouhodobějším

a

složitějším.

se setkáváme s nedostatkem iniciativy, s neschopností

řídit

dětí

U takto

své jednání

v duchu dosaženého cíle. Slabost vůle se však neprojevuje vždy a ve všem. Chce-li např.
mentálně

postižené

dostatečnou

dítě

vytrvalost a

získat další porci

obzvláště

chutného

trpělivost, překoná určité překážky

a

čelí

moučníku,

vynaloží

obtížím. Z toho plyne

tolik připomínaná nutnost MOTIVACE.

City
City patří mezi vlastnosti osobnosti, mající sociální povahu. Jsou zvláštní formou
odrazu skutečnosti v podobě požitků.
U
neboť

mentálně

jsou

postižených lidí bývají city po dlouhou dobu na úrovni malého

nedostatečně

diferencováni. Rozsah prožitku není veliký,
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buď

dítěte,

jde o silnou

spokojenost

či

naopak. Prožitky jsou tedy ve srovnání s dítětem stejného

primitivnější, silně

protikladné, pozorujeme absenci diferencovaných jemných

věku

odstínů

prožívání.
Vlivem nezralosti osobnosti

mentálně

retardovaného

děti

egocentrických emocí hodnotící soudy. Nejvýše tyto
příjemní.

nejbližší a

Slabé

řízení

opožděně

odpovědnosti, sebeobětování,

a

pozorujeme velký vliv

hodnotí ty, kdo jsou mu

citového prožívání intelektem vede k tomu, že

nezvládá své city korigovat vzhledem k situaci.
takto postižených

dítěte

obtížně utvářejí

Rovněž

dítě

tento fakt vede k tomu, že se u
svědomí,

vyšší city:

pocit povinnosti,

atd.

Charakter
Speciální pedagog

nepečuje

jen o

vzdělání dítěte,

souběžně

ale také o jeho

probíhající výchovu, jejímž cílem je mimo jiné vypěstovat u něho kladné rysy charakteru.
Je to proces

obtížnější

než u

dítěte

zdravého, ale nikoliv nemožný. Bylo by hrubou

chybou se domnívat, že charakter mentálně postiženého
přeurčen

neplnohodnotností jejich nervové soustavy.

dítěte

nezávisí na výchově, že je

Samozřejmě

je na

místě počítat

s překážkami v podobě různých zvláštností.
"Především
onemocnění

upoutává pozornost

mozku, se

často utvářejí

některých dětí,

že u

které

dětí,

které

stejné charakterové rysy. U

přesnost přecházející

pozorovat takové rysy, jako je
mstivost. U

skutečnost,

prodělaly

prodělaly

epileptiků

lze

stejné
např.

až v pedantismus, skoupost,

encefalitidu, lze pozorovat sugestibilitu,

lehkomyslnost, bezstarostnost, impulsivnost. U traumatizovaných dětí někdy pozorujeme
chorobnou samolibost, vznětlivost, podrážděnost, aj. (Rubinštejnová, 1986)

1.6.

Zvláštnosti
postižených

Mentálně

celý život.
tělem

a

retardované

Nenaučí

předměty,

se

rozvoje

dítě zůstává

dostatečně

u

mentálně

nedostatečně pohybově

rozvinuté po

pohybových

obvykle

schopností

pohybové orientaci v prostoru, manipulovat s vlastním

což má za následek rezervy ve

vytváření představ

a následných

abstraktních myšlenek.
Cílem pohybových aktivit není jen

naučit mentálně
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postiženého žáka ladnému

pohybu nebo zvýšit jeho

tělesnou

zdatnost a posílit jeho zdraví. Mnohem

důležitější

fakt, že pohybové aktivity v raných obdobích jsou branou k jejich dalšímu

je

tělesnému

i

psychickému rozvoji.
Rozumové schopnosti mentálně retardovaného

dítěte jsou

jisté míry problém osvojit si správné pohybové schopnosti.
určitý

nerozlišuje

omezené, proto bývá do

Dítě špatně

diferencuje, proto

pohyb od jiného podobného pohybu. Pohyby pak

neadekvátně

napodobuje, má problémy s koordinací. Mentální retardace s sebou nese i omezení
paměťových

pohyb, tím
schopnost

schopností, tudíž je pro takto postižené

méně

celý komplex

soustředit

pohybů. Negativně

dítě

obtížné zapamatovat si správný

jsou

ovlivněny

určitou činnost,

se po delší dobu na

takže

i volní vlastnosti a

dítě

není sto opakovat

danou pohybovou činnost tak dlouho, aby došlo k zafixování.
Pochopitelně

retardaci jsou

záleží na stupni mentální retardace. U

pohybové schopnosti omezeny tak

jednoduchých sebeobslužných

činností.

Je

třeba

abychom docílili určitých výsledků. U takto
určit

velké

těžce

že

a hluboké mentální

dítě

trpělivosti

není schopné ani

a mnoho

času

k tomu,

postižených jedinců není možné přesně

jejich "strop", tedy hranici výkonnosti v jednotlivých pohybových aktivitách. Proto

je vhodné klást si blízké a reálné cíle. U
pole

značně,

těžké

působnosti.

Je dobré si

vlastnostmi, které

úroveň

uvědomit,

středního

že

stupně

a lehkého

dítě přihází

na

svět

pohybových schopností mohou

postižení máme širší

s vrozenými povahovými

ovlivňovat

v pozitivním i

negativním slova smyslu.
U

mentálně

retardovaných je pohybový vývoj od narození

srovnání s nepostiženým

dítětem

mentálně

retardované

dítě

značně opožděn.

později

Ve

manipuluje

s předměty, sedí, leze, chodí, běhá, atd.
Mentálně

disharmonické

postižené
chůzi,

děti

mají většinou sklon k nesprávnému držení těla, k nejisté a

k celkové pohybové neobratnosti. U

některých

pozorujeme

nadměrnou

chaotičnost,

u jiných je zase nápadná pohybová pomalost, ochablost, chudost nebo se

pohyblivost s množstvím

neúčelných pohybů,

postižených

pohybový neklid,

objevují pohybové stereotypy.
K uvedeným zvláštnostem motoriky přistupují velmi
tělesná

oslabení,

častá

často

individuální odchylky:

nemocnost, kombinace s jiným druhem postižení.

(Kvapilík, Černá, 1992)
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2. POHYB
Orientální tanec je
má na

člověka,

taneční

podobně

aerobní pohybovou aktivitou. Domnívám se, že proto, že
jako ostatní pohybové aktivity, fyzioterapeutický a

psychoterapeutický efekt. Protože o samotném orientálním tanci existuje velmi málo
literatury, která by toto mé tvrzení dokládala, nejprve se pokusím orientální tanec zasadit
do širšího rámce pohyb - aerobní aktivita - tanec -

taneční

terapie, jejichž mechanismy

fungování a efekty se zabývá mnoho prací a výzkumů.
Ačkoliv
přímo

by se na první pohled mohlo zdát, že tato témata s orientálním tancem
důvodů

nesouvisí, z výše uvedených

vědecké

jejich zpracování považuji za nezbytné pro
poznatků.

uchopení orientálního tance a jeho zasazení do širšího kontextu

Domnívám se totiž, že orientální tanec spadá do všech těchto kategorií, a proto poznatky
vztahující se k nim mohou být použity i na něj.

2.1.

Definice pohybu

"Pohyb je základní atribut a

způsob

existence hmoty. Je podstatou všech procesů

probíhajících v přírodě a společnosti." (Demetrovič, 1998)
"Pohyb je základní princip

přírody

živé i neživé, pozemské

1

vesmírné."

(Zemánková, 1996)
Pohyb je životním proJevem systému, kde jsou jednotlivé pohybové partie
angažovány

úměrně požadavkům

a

potřebám vnitřního

i

vnějšího prostředí.

hodnocení pohybu má význam pro komunikaci se zevním
stává

komunikačním prostředkem.

prostředím

K tomu neslouží jen motorické

Výrazné

a pohyb se tak

řečové

ústrojí, ale i

gestikulace, mimika a držení těla.
Jednotkou lidského pohybu je stah vláken motorické jednotky, která je
jednou nervovou

buňkou.

Svalová vlákna

tvoří

svaly, které jsou

dostatečně

řízena

silné, takže

mohou provést pohyb. Pohyb jednoho izolovaného svalu má omezené možnosti, a proto
pro

účelný

pohyb je nutné zapojení celých svalových skupin. ,,Propojením pohybu

několika svalů

a jejichž

v

časovém

paměťovou

celky svalového

sledu (timing) se vytváří pohybové vzorce, které se jedinec učí

stopu si ukládá v mozku." (Zemánková, 1996). Vzájemné

řetězce

na sebe

vzájemně působí

se nazývá hybnost.
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a

vytvářejí

tak svalovou

funkční

činnost,

která

2.2.

Hybnost

Hybnost se podle účelu dělí na hybnost (Zemánková, 1996):
•

K udržení polohy těla vůči gravitaci, jejíž osou je páteř.

•

Po změnu polohy -lokomoci, na níž se hlavně podílí pánev a nohy.

•

Obratnou, která představuje práci rukou

•

Výrazovou, komunikační.

•

Pro dýchání.

•

Obrannou.

Orientální tanec v

sobě

obranné, která bývá na

zahrnuje a využívá všechny typy hybnosti, včetně hybnosti
nevědomé

úrovni, a proto

může

být

vyjadřována

jen jaksi

mimochodem, bezděčně.

2.3.

Druhy pohybu

Pohybový aparát lidského

těla

je

tvořen

Variabilita pohybů je obrovská. Pohyb se
motorika

člení

děje

kostmi, klouby a jejich pouzdry a svaly.
v

trojrozměrném

podle jednotlivých rovin na rovinu sagitální

frontální (úklony),

protáčení

v ose a

různé

kombinace

prostoru, proto se hrubá
(předklony

těchto prvků.

a záklony),

Pohyb je

řízen

nervovým systémem na různých úrovních.
Reflexní pohyby jsou

řízeny

impulsy z míchy a mozkové

kůry,

automatické

pudové prvky jsou ovládány podkořím a vědomé pohyby kůrou mozkovou. Úrovně
pohybů

se vzájemně prolínají a podle situace vždy některá z nich převládá. Každá úroveň

produkuje pohyb o jiné rychlosti.
Nejrychlejší je reflexní pohyb, který je vrozený a je přítomen hlavně v ochranných
reakcích.
O

něco

pomalejší je

spouštěný

pohyb. Je to pohyb, který je

automatizovaný. Jakmile je jednou odstartován, nelze do jeho

naučený

běhu téměř

a

částečně

zasáhnout,

zastavit ho nebo opravit.
Oproti tomu
průběhu.

Je to

řízený

vědomý

pohyb je pomalý a je

pohyb pro

učení,

na

němž
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volně

se

kontrolován

účastní

mozková

v celém svém
kůra. Při

tomto

paměťové

pohybu se ukládají
stereotypy. Jeho

častým

stopy v mozku a

opakováním dochází k

vytvářejí

přesunutí

se takzvané pohybové
do skupiny

spouštěných

pohybů.

Nejpomalejším je suprapomalý pohyb, který je vázán na dech a tím se ještě více
zpomaluje. Setkáváme se s ním hlavně v systémech Orientu (např. v Józe). Tento pohyb
nejvíce ovlivňuje vegetativní funkce a hladké svalstvo. Řízený a suprapomalý pohyb je
vhodný k

učení,

vytváření

pro

nebo opravu vzorce pohybu, který vzniká v mozku.

Protože byl vědomě vytvořen, je možné s ním i vědomě pracovat.
Pohyby při orientálním tanci lze provádět ve všech možných rovinách a je možné
je

téměř neomezeně

úrovni, jedná se o

kombinovat. Nové a zprvu neznámé pohyby se

řízené

a suprapomalé pohyby. Ty se

časem

učí

na

vědomé

zautomatizují a přecházejí

do sféry spouštěných pohybů, které jsou již vykonávány téměř automaticky.

2.4.

Pohybová pásma

Podle

zátěže

Zařazení je určeno

organismu

můžeme

tepovou frekvencí,

při

pohybovou aktivitu

rozdělit

do

pěti

pásem.

které bychom tu kterou aktivitu měli vykonávat

a která by neměla být překročena 1 .
Soumar uvádí tato pracovní pásma pohybu:
•

pro zdraví

•

pro regulaci hmotnosti

•

pro rozvoj kondice

•

pro zvyšování výkonnosti

•

závodní
Jednotlivá pásma se

kromě různé

tepové frekvence od sebe liší také rozdílným

typem zapojení tělesných orgánů.
První pásma je pomalé, vhodné pro
nadváhou. Klasickým
organismu

stačí

i pravidelné

metabolismu a po

1

příkladem

je

cvičení

dostatečně

dlouhé

začátečníky,

chůze.

starší osoby a také osoby s

Je dokázáno, že pro pozitivní

směny

takto nízké intenzity. Jedná se zejména o zrychlení
době

dochází i ke spalování

Tepovou frekvenci TF určujeme počtem srdečního tepu za minutu.
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tuků

a tím k redukci

hmotnosti 2 •
Proto se pro snížení hmotnosti doporučuje aktivita v trvání minimálně 30 minut.
Cvičení

síly a

ve druhém pásmu je vhodné zejména pro posílení

zefektivnění

energie.

zapojení energetických

Příkladem cvičení

Třetí

pásmo je

systémů.

Dochází

činnosti

při něm

srdce, svalové

k vyššímu výdeji

v tomto pásmu je cyklistika.

cvičení,

vliv na zlepšení práce plic.

které

Při

kromě

již zmiňovaných přínosů nižších pásem, má i

tomto druhu

cvičení

se zvyšuje jejich

účinná

kapacita,

protože je zvýšen požadavek na přísun kyslíku. Dochází ke zlepšení celkové výkonnosti
organismu. Typickým příkladem je plavání nebo rychlejší tanec.
Čtvrté a páté pásmo je určeno hlavně pro vrcholové sportovce a proto je mimo

rámec této práce.
Pro udržení dobrého
nashromáždil

minimálně

tělesného

dospělý člověk

stavu je vhodné, aby každý

30 minut pohybové aktivity v nižší

intenzitě

ve

většině dnů.

Ideální je kombinovat pohyb všech pří prvních pracovních pásem.
Přesně

k tomu dochází

pohybů

a tedy i

proto se

postupně

organismu.

Při

pro organismus

zátěž

během

orientálního tance, kdy se

na organismus. Ten se musí

těmto

střídá

rychlost a intenzita

podmínkám

přizpůsobovat,

zapojují a posilují jednotlivé orgány, aniž vy docházelo k

a

přetěžování

orientálním tanci se prakticky neustále jedná o aerobní aktivitu, který je
šetrnější

než aktivita anaerobní.

2.5. Aerobní aktivita
Jedná se o specifický druh pohybové aktivity, která probíhá v takové
které dokážeme dodávat

dostatečné

množství kyslíku, takže nedochází ke kyslíkovému

dluhu a zaplavení organismu laktáty. Encyklopedie
cvičení

jako

charakteru,

"cvičení dostatečně

tělesné

intenzivní a dlouhodobá,

zatěžující výrazně srdeční

kyslíku. K typickým aerobním

intenzitě, při

kultury defmuje aerobní
převážně

vytrvalostního

a dýchací soustavu a vyžaduje velkou

cvičením patří běh,

cyklistika, plavání, rychlá

spotřebu

chůze, běh

na lyžích a v neposlední řadě i aerobní gymnastika a aerobní tanec." (Demetrovič, 1988)
Protikladem je anaerobní aktivita, která je prováděna ve vysoké

2

Tuky se do krytí energetických nároků zapojují přibližně mezi 12 -20 minutami.
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intenzitě

a během

níž dochází k anaerobní glykolýze3.
Protože

během

anaerobní aktivity dochází k

nedostatečnému

pokrytí kyslíku a

kyslíkovému dluhu, organismus je poměrně rychle zaplaven odpadními látkami a dochází
k jeho rychlému
výkonům,

vyčerpání.

jako je

Anaerobní aktivita je vhodná spíše k rychlím a krátkým

například

sprint na krátkou vzdálenost je velmi

vyčerpávající

a

organismus se po ní musí relativně dlouho zotavovat.
Při

aerobním

cvičení

naproti tomu dochází v organismu k mnoha pozitivním

změnám.

2.6.

Význam pohybu pro organismus

Pohyb je pro orgamsmus významným faktorem, který zásadním
ovlivňuje

jeho stav v mnoha

zdraví, což je v dnešní
života, velmi

důležité.

směrech.

době,

Pohyb je výborný

kdy stále

větší část

prostředek

způsobem

preventivní

populace žije sedavým

"Poslední výzkumy ukazují, že 25% našich

péče

o

způsobem

spoluobčanů

nevykazuje žádnou pohybovou aktivitu a dalších 30% sice jakési malé množství
pohybové aktivity absolvuje, ale toto množství je z hlediska pozitivního vlivu na
zdravotní stav nedostatečné" (Soumar, bez udání roku)
Při
svalů

sedavé

způsobu

života a nedostatku pohybové aktivity dochází k ochabování

nepracujících orgánů a to včetně srdečního svalu. Tím se snižuje celková výkonnost

organismu a klesá jeho zdatnost.
šíjové a

křížové

Pohybově

neaktivní osoby

často

trpí bolestmi zad a

oblasti a následnými bolestmi hlavy. Nedostatek pohybu kombinovaný s

nevhodnou stravou také

samozřejmě často

vede k zažívacím obtížím a

obezitě. Srdeční

sval, pokud není pravidelně dostatečně zatěžován, ochabuje a ztrácí výkonnost.
Přiměřený

pohyb naopak napomáhá správnému dýchání a držen

těla,

jejichž

význam je pro zdraví zásadní. Významem správného dýchání se budu zabývat v
samostatné kapitole.

3 Během anaerobní glykolýzy se energie uvolňuje z kre,•ního cukru bez nároků na zvýšení spotřeby kyslíku.
Dochází k normální tvorbě kysličníku uhličitého a anaerobním štěpením glukózy až do stadia kyseliny mléčné
vzniká adenosintrifosfát ATP.
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2.7.

Význam pohybu pro správné dýchání

Pokud dýcháme, žijeme. "Dýchání je základní projev života. Teprve s prvním
vdechnutím a

křikem

se hlásí zdravé

novorozeně

k životu. S posledním vydechnutím se

pak každý tvor jednou s tímto životem rozloučí." (Šrámková, 1989)
Dýchací ústrojí a jeho funkce
čím

patří

především

se projevuje život. Je to

nejzákladnějšímu, čím

k tomu

dýchací ústrojí, které

podmíněn

je

zprostředkovává

a

styk

živého organismu se zevním prostředím.
samozřejmostí,

Mnozí lidé si myslí, že dýchání Je

protože

může

probíhat

automaticky a jaksi mimochodem, a proto není třeba si ho všímat. To však není tak úplně
pravda. Lidé

běžně

dýchají

pohodlným, vadným držením

povrchně
těla

a málo

vydatně,

správné dýchání je ztíženo

a vysedlými lopatkami, ochablou

páteří

i hrudními a

zádovými svaly a s povoleným břišním svalstvem. ( Šrámková, 1989)
Pro zdraví je
vědomě nacvičit

důležité

dodržování správné techniky dýchání, kterou musíme

a kontrolovat

automatickým. Lidé mají

často

stejně

jako správný postoj do té doby, než se stane

zafixován nesprávný postoj a styl dýchání a je proto

nezbytné tyto nevhodné návyky přecvičit. Tomu napomáhá i vhodná pohybová aktivita.
Pokud chceme
mezižeberních

svalů

správně

důležité

dýchat, je

i ramenního pletence

(klíční

můžeme

Rozlišujeme hluboké pomalé
Správné hluboké dýchání

uvědomit

podíl bránice,

kost, ramenní kloub, pažní kost) na

tomto pohybu4, který sice probíhá na reflexní úrovni,
rozdíl od pasivního výdechu) a

si

přesto

je ale z

části

aktivní (na

ho vůlí ovlivnit.

břišní

uklidňuje, během

povrchnější

a

něj

se

a rychlejší hrudní dýchání.

mimovolně napřimuje páteř

a celé

tělo. "Správné dýchání si samo vynutí správné držení těla" (Šrámková, 1989). To

znamená, že se narovnají záda a zpevní se břišní stěna.
Orientální tanec napomáhá a upevňuje vzpřímený postoj a je závislý na správném
dýchání, které se procvičuje s jednotlivými prvky. Vztahem orientálního tance na postoj a
dýchání se dále detailně zabývám v kapitole věnované přínosům orientálního tance.

4 Bránice s při hlubokém vdechu smrští a vyklene se směrem do břicha, které se tomuto tlaku poddá a také se
vyklene, vzduch se takto dostává až do spodní části plic. Dále se zapojuji mezižeberní svaly, které způsobují, že se
žebra od sebe roztáhnou, tím se zvýší obsah hrudníku a vzniklým pod tlakem se nasaje vzduch. V konečné fázi
nádechu se zapojuje i ramenní pletenec, který ještě více rozšíří hrudník. Při výdechu se naopak uvedené svalové
skupiny uvolní, tím se sníží obsah hrudníku a vzduch je vytlačen ven z plic.

- 27-

2.8.

Vztah fyzického zdraví a psychiky

Podle definice WHO je zdraví defmováno jako "stav naprostého fyzického,
psychického a sociálního blaha,

přičemž

tento stav je

proměnlivý

v

čase"

(Hartl,

Hartlová, 2000), jinak též jako "souhrn vlastností organismu, které jsou s to vyrovnávat
se s

měnícími

se vlivy

vnějšího prostředí, včetně

jsou narušeny fyziologicky

důležité

pracovního a interpersonálního, aniž

funkce" (Hartl, Hartlová, 2000). Fyzické zdraví

definujeme jako nepřítomnost tělesné poruchy či nemoci.
Vztahem psychologického faktoru ve zdraví a nemoci se zabývá psychosomatická
medicína. Ta staví na základním poznatku, že fyzické nemoci mají i své psychologické
faktory a jsou spolu v interakci.
Ačkoliv

účinkům

(Křivohlavý,

2001 ).

zbytečné věnovat

by se mohlo zdát, že je

v této práci tolik prostoru

pohybové aktivity na fyzický stav organismu, z následujících

důvodů

to

považuji za důležité.
Pohybová aktivita má mnohostranný vliv na udržení fyzického zdraví a na
prevenci poruch

či onemocnění,

Jako preventivní faktor

může přispívat

k

přecházení

nebo léčbě bolestí, která významným způsobem snižuje kvalitu života.

3.

v

,

TANEC A TANECNI TERAPIE
3.1.

Definice tance

Encyklopedie

tělesné

kultury definuje tanec jako "základní pohybovou aktivitu,

vyskytující se ve všech společnostech."
"Tanec je umění, v

němž

(Demetrovič,

1988)

je dominantní, prvkem lidské tělo.

Umění,

které pomocí

citu a výrazu pracuje v čase a prostoru." (Jebavá, 1998)
Aby mohl být pohyb považován za

taneční,

musí

splňovat

následující kriteria

(podle Blížkovské, 1999):
•

Záměr
může

- Tanec na rozdíl od jiných
být i pohyb sám o

koncept
(tělo)

(taneční

sobě.

V

druhů

pohybu musí mít

taneční

kterým však

kreaci kinestetického obrazu splývá

myšlenka), proces (vedoucí k

tanečnímu představení),

a produkce (taneční představení) v jeden celek.
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záměr,

medium

•

Rytmus - Tanec nemůže existovat bez rytmu

•

Estetická hodnota - Tanec má estetickou hodnotu sám o sobě

•

Sociální zakotvení- Tanec odpovídá kulturním
V

různých společnostech

má tanec různou

vzorcům,jako

důležitost,

každý sociální jev.

kulturní tradice stanoví kdo,

s kým, jak a za jakých okolností tančí.
Nástrojem tance a mediem výrazu je lidské tělo. Tanec je v naší
tělesné

pohyby a projevy

sebevyjádření.

značně

společnosti,

omezuje, jednou z mála možností

která

tělesného

Je prostorem pro odreagování emocí, které jsou jinak drženy ,,na uzdě"

Blížkovská (1999) identifikuje pět kanálů, kterými výraz probíhá:
•

Vizuální - lidské tělo během tance tvoří kinestetické vzorce v prostoru

•

Auditivní- propojení tance s hudbou nebo doprovod tance

různými

dupáním, tleskáním, ale i samovolnými zvuky dýchání a šustění

zvuky, např.

oblečení

•

Taktilní- tanec v ritualizované formě nabízí možnost dotyku a sbližování

•

Olfaktorický -

během

fyzické aktivity dochází ke zvýšené produkci

tělesných

pachů

•

Kinestetický - u diváka může dojít i ke kinestetické

odpovědi,

která je však spíše

podvědomá.

Všechny tyto kanály jsou velmi významné a jejich společné zapojení se podílí na
jedinečné atmosféře

tance.

Taneční

3.2.

Pohyb je pro

terapie

člověka prostředkem

k

vyjádření

již od dávných dob tance využíváno k terapeutickým
řečtí

a

římští

lékaři

prostředek

účelům .. "Před

využívali pohybovou aktivitu ve

nemocných." (Rodriguer, 1992). Tanec
jako

emocí a uvolnění tenze, a proto je

navození a

vyjádření

měl

skupině

více než 2000 lety
k

léčbě duševně

své pevné místo v náboženských rituálech

silných emocí i jako

léčebný prostředek

s cílem

osvobození od zlých duchů. Nespomý psychologický význam měly i tradiční tance, které
posilovaly pocit sounáležitosti se skupinou.
"Tanec odhaluje
pohyb, který

vyjadřuje

především

citový stav

člověka,

proto je nutné hledat vazbu na

a odráží specifickou hladinu duševního rozpoložení

člověka."

(Jebavá, 1998)
Specifickým vlivem tance na psychiku a terapeutickým využitím tohoto vlivu se
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zabývá

taneční

možnosti v

terapie. Domnívám se, že orientální tanec, jeho technika, využití i

zásadě splňují

taneční

defmici

terapie. Pro poznání teoretických možností

orientálního tance jako případné taneční terapeutické techniky se domnívám, že je
vhodné nejprve se podívat na možnosti terapeutického využití tance

vůbec.

Na

následujících stránkách se proto budu věnovat taneční terapii obecně, mechanismům
jejího fungování a její současnou praxi.

3.2.1. Definice

taneční

terapie
systémů,

Existuje více terapeutických
například

americká

tanečně-pohybová

které tanec využívají. Mezi

ně patří

terapie, primitivní exprese, kubánský psychobalet

a další.
taneční

Asociace americké
pohybu v procesu, jehož

terapie ji defmuje jako "psychoterapeutické využití

účelem

je dosažení

emoční

a fyzické integrace jedince."

(Mendelová, 2002)
Sedláková (2003) uvádí

tři důvody, proč

terapeutický potenciál. Ten podle ní

spočívá

má pohyb v

léčivý, určité

určitými

pak

psychické oblasti a také, že pohyb

rozšíření

může

terapii

v tom, že již samotný proces pohybové

improvizace (volných pohybových asociací) je
vzorci psychickými a jejich

tanečně-pohybové

pohybové vzorce souvisí s

může přinést

uvolňování

vést k

a

odpovídající

uvědomování

směnu

v

si s ním

spojených obsahů (emocí, vzpomínek, atd.)

3.2.2. Vznik taneční a pohybové terapie
Tanečně

počátku

pohybová terapie

20. století. Této

formě

vděčí

za

tance, která

svůj

vznik a rozvoji moderního tance na

zdůrazňovala

výraz prožitku a autenticitu

pohybu, předcházela forma klasická- balet (Čížková, 2005).
Balet dosáhl v tomto období svého vrcholu,
již o výraz, o

vyjádření určitého

nejnáročnějším

a

nejpreciznějším

motivu, ale v

přestal

se vyvíjet a stagnoval. Nešlo

podstatě

výkonem. Zcela

o honbu za technicky co

přirozeně

tak vznikla

potřeba

jisté

protiváhy, která se vtělila v moderní výrazový tanec. Za jeho zakladatelku je považována
Americká tanečnice Isodora Duncan (Pašková, 2005)
Další významnou osobností ve vývoji tance a pohybu byl Rudolf Laban,
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maďarský tanečník

a choreograf. Jeho pnnos
Taneční

kategorizaci pohybu.
diagnóze a

při

pohybu tak

hodnocení

spočíval

v systematickém popisu a

terapeut využívá kategorizaci

změn

podstatně přispěla

průběhu

v

při

pozorování pohybu, k

práce. Labanova analýza a kategorizace

k množství další odborné literatury o neverbální

komunikaci.

3.2.3. Vznik taneční a pohybové terapie v USA
Za

dvě

hlavní osobnosti, které se podílely na rozvoji

Americe, lze považovat

tanečnice

vyučovala

terapie v

Marian Chaceovou, která stála u zrodu American

Dance Association (A.D.T.A., Americká
Boasovou, která

Tanečně-pohybové

taneční

terapeutická asociace) a Francizku

v 40. letech 20. století kreativní moderní tanec

děti

v

psychiatrické léčebně v New Yorku (Čížková, 2005).
V Americe se specifická terapie využívající tanec a pohyb

začala

rozvíjet od roku
formálně

1966, kdy byla založena profesionální asociace, A.M.D.T., která byla ale
patří

založena až v roce 1982. Mezi její cíle
terapie a poskytuje

společnou

základnu

podpora výuky a

odborníkům

šíření Tanečně-pohybové

pracujícím v této oblasti. Z odborné

literatury ze šedesátých a sedmdesátých let se zjistilo, že zážitky z tance a pohybu
pomáhají mnoha způsoby skupinám mentálně i tělesně postižených lidí.

3.2.4. Vznik taneční a pohybové terapie v Evropě
Za kolébku

tanečně-pohybové

terapie v

Evropě

je považována Velká Británie. Ta

se zde vyvíjela souběžně s americkou, ale po trochu odlišné linii. (Pašková, 2005)
těmito

V Británii zkoušeli
izolované skupiny

učitelů tělesné

sociálních, zdravotních a

výchovy, speciálních

pedagogů,

rehabilitačních pracovníků, psychologů,

učitelů

a dospívající mládež.

gerontologičtí

Přesto

se

Taneční

tance,

pracovních terapeutů a

dalších. Pracovali s různými skupinami klientů, jako jsou psychiatričtí pacienti,
postižení, mladí delikventi,

relativně

metodami v 60. letech pracovat malé,

mentálně

pacienti, lidé s různým druhem závislosti,

děti

později

než

terapie ve Velké Británii rozvinula

terapie využívající ostatní druhy umění (Payne, 1999)
Hlavním místem rozvoje terapie ve Velké Británii bylo Laban Centre for
Movement and Dance (Labanovo centrum pro pohyb a tanec) v
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Londýně.

Zde se

zabývali

hlavně

pozorováním a pohybovou diagnostikou ve spolupráci s americkou

A.D.T.A. V roce 1985 byla v

Londýně

založena Association for Dance Movement

Therapy (Asociace pro taneční a pohybovou terapii). Taneční terapeuti v Anglii rozvinuli
svůj

vlastní způsob práce, který ovlivnil zejména Rudolfa Labana. (Payne, 1999).

Druhým centrem

tanečně-pohybové

současnosti

proudem francouzské terapie je v
1970 a

čerpá

inspiraci z

tradičních

rozšíření tanečně-pohybové

společně

která

společnosti

terapie v

Evropě

je i Francie.

Nejsilnějším

primitivní exprese. Ta se vyvíjí od roku

kmenových

tanců

různých původních rituálů.

a

O

terapie se ve Francii zasloužila France Schott-Billmann,

s mnoha dalšími odborníky dala

podnět

ke vzniku Francouzské

pro psychoterapii tancem (S.F.P.T.D.). K jejímu založení došlo v roce 1984

(Pašková, 2005)
Z francouzské iniciativy byla v roce 1993 založena Evropská asociace
terapie (A.E.D.T.), která v

současnosti

taneční

sdružuje šest národních asociací ze

čtyř

evropských zemi: Francie, Itálie, Řecka a Belgie (Pašková, 2005)
Dalšími evropskými státy, ve kterých je tanečně-pohybová terapie aplikována jsou
Německo,

státy Beneluxu a Severské státy.

Jiný

přístup

k

tanečně-pohybové

terapii je v latinsko-amerických zemích. Zde se

tato metoda nazývá psychobalet. Více se o této práci

můžete dočíst

v práci Heleny

Bartlové "Psychobalet a taneční a pohybová terapie jako podpůrný a kreativní
léčbě

činitel při

postižených lidí".

3.2.5. Vznik taneční a pohybové terapie v České republice
V České republice není tanečně-pohybová terapie v porovnání s ostatními
terapeutickými

směry

a nachází si příznivce

tak rozšířená a známá.
především

v

Postupně

se však dostává do

řadách odborníků, kteří

povědomí

lidí

mohou významně napomoci

k jejímu rozvoji u nás.
Donedávna byla v
režimů.

podstatě

využívána pouze jako

doplňková součást léčebných

Nyní se prosazuje jako samostatná forma terapie.

současné době

nedostatek vyškolených

doposud neexistuje organizace, která by

Největším

tanečních terapeutů,

problémem je v

což souvisí s tím, že zde

měla oprávnění tanečně-pohybovou
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terapii

učit

(Pašková, 2005)
Pod záštitou A.D.T.A. Proběhl v letech 1997-1999 v
v Praze výcvik
pořadí

světa.

taneční

taneční

škole Duncan Centre

a pohybové terapie - TANTER. Tato asociace nyní

zajišťuje

v

druhý tříletý psychoterapeutický výcvik, který se rozběhl v květnu roku 2005.

3.3.

Mechanismus fungování taneční terapie

Jednotu

tělesna

Tanec je

článek vnitřního

a duševna navozuje pohyb jako pojící

společnou řečí těla

a vnějšího

i duše, protože je jak fyzickou, tak i psychickou

aktivitou.
Tanec je řečí

těla,

která umožňuje přenášet a zobrazovat přání, touhy, myšlenky a

obavy, a proto má svou jedinečnou symboliku. Tancem můžeme vyjádřit radost i smutek,
formě symbolů,

pasivitu i agresi a to vše v neohrožující
prostředí,

bezpečném

v

a

přijímacím

které usnadňuje katarzi.

Protože

taneční

druhů

terapie je jedním z

arteterapie, nespokojuje se pouze se

symbolickými gesty, ale snaží se je vyjádřit esteticky, nalézt v pohybu krásu. "Krásno v
taneční

terapii vyplývá spíše z autenticity, z opravdovosti

stavu jisté
(umění

vnitřní

svobody a klidu.

najít krásu svých

pohybů)

a

pohybů,

které se odvíjejí ze

Taneční

terapie je tedy

částečně

částečně

terapeutickou (objevení svého prvého já).

prací

uměleckou

Skrze uměleckou tvorbu pacient tvoří sebe sama." (Blížkovská, 1999)
Mendelová( 2003) uvádí, že expresivní terapeutické postupy umožňují redukovat
úzkost a uvolnit tak latentní tendence. Expresivními metodami rozumíme takové,
kterých se pacient

vyjadřuje verbálně

umělecko-pohybového

kontroly a

umožňuje

média. Použití
tak

snadnější

abreakcí a tím i prevenci
orientovány na tady a
uvědomovat

teď,

i

neverbálně prostřednictvím

uměleckých prostředků

expresi

uvědomovaných

sociálně nepřijatelného

na prožívání

se své prožívání. V

specifického

snižuje možnost

vědomé

i skrytých emocí, jejich

chování. Expresivní metody jsou

přítomnosti,

tanečně-pohybové

při

což vede ke zvýšení schopnosti

terapii je

důležité

propojení pohybu,

atmosféry a emoce a přesného pojmenování těchto stavů.

3.4.
Cílem

Cíle taneční terapie
tanečně-pohybové

terapie je umožnit
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člověku jasnější

vnímání a orientaci

ve vztazích k ostatním i k sobě samotnému ve smyslu porozumění a sebepřijetí a možnost
jednat v rámci
cíle v

otevřeného vyjadřování

tanečně-pohybové

vědomí

terapii. Mezi

ně řadí

dosažení

emoční

a fyzické integrace,

vlastního těla, jeho hranici a vztahu k okolnímu prostředí, realistické vnímání své
představy

vlastní

sebe sama. Mendelová (2002) uvádí i specifické

o

těle,

akceptaci a

bezpečný způsob

potlačování

energie, schopnost identifikovat a

přijatelným

způsobem,

zvládání

vyjadřovat

napětí,

úzkosti, stresu a

své pocity

bezpečným
při

obohacení pohybového repertoáru a pomoc

a

kontrole

impulsivního jednání.

3.5.

Praxe taneční terapie (podle Sedlákové)

Setkání

frekventantů taneční

terapie trvá podle

uvítání může následovat krátká verbální fáze,

při

tradičního

níž si klienti

modelu 90 minut. Po

sdělují

zážitky od uplynulé

hodiny a případně popisují změnu.
Následuje fáze

zahřátí, při

které se klienti

soustřeďují

na

svůj

dech, plynutí a

pohyb od periferie do centra. Úkolem terapeuta v této fázi je všímat si naladění skupiny,
emocí, které se projevují v pohybech a navázat kontakt s každým jedincem pomocí
techniky zrcadlení, která pomáhá příjemnějšímu vyjádření
V další fázi

uvolnění

se

přechází

rychlost a síla. Výsledkem toho by

k

pocitůs.

větší intenzitě pohybů,

mělo

být

zvyšuje se jejich

uvolněn přebytečného

fyzického i

psychického napětí.
N a počátku další fáze tématu, terapeut navrhne

(verbálně

nebo

neverbálně) určité

pohybové téma, které většinou samo vyplyne se symboliky pohybů dominujících v úvodu
hodiny. Každý pak zkouší toto téma zpracovat po svém a terapeut se
působit na rozšíření

Obyčejně

vyjádřených

tom snaží

expresivního potenciálu každého jedince.

Následuje fáze
hranic.

při

soustředění,

se lidé

jejímž cílem je návrat k sobě a uvědomění si vlastních

shromažďují

v kruhu a postupně opakují určité úseky jednotlivě

témat.

5 Při hudebnim zrcadlení terapeut hudebně reflektuje to, co klient právě dělá. Pokud terapeut zrcadlí pohyby klienta,
umožňuje
umožňuje

mu to vstoupit hlouběji do jeho světa. Terapeut tím dává klientovi najevo, že jej přijímá. Zrcadlení
velmi rychlé navázáni kontaktu s klientem a podporuje jeho vlastni aktivitu. Patří k nejúčinnějším
způsobům navázání komunikace i u těžce mentálně postižených nebo psychotických klientů. Hudebním zrcadlením
může terapeut nedirektivním způsobem konfrontovat klienta s projevy jeho nežádoucího chování.( Kantor, 2005)
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V
před

závěrečné

zpětnou

fázi jde o

separaci od ostatních

členů

skupiny a od terapeuta

návratem do reality. V této fázi se klienti opět soustřeďují na svůj dech a plynuti.

3.6.

Taneční

terapie mentálně postižených

osvědčil

Tanec se také

mimořádně

jako

vhodný

způsob

terapie

klientů mentálně

postižených.
Mentálně
příjemné

retardovaní klienti poznávají pomocí kreativních pohybových her vlastní

pocity - tlukot vlastního srdce, hluboké dýchání, svalový tonus. A také

poznávají, že

tělem,

jeho pohybem, lze

sdělit určité

myšlenky,

byť

primitivní. Pohyb je

chápán jako forma komunikace.
Pohybová aktivita
pohybu,

tanečních

fantazie, myšlení,

působí všestranně

na osobnost

mentálně

postiženého. Rozvíjením

kreativit, se také rytmizuje vnímání a pozorování, probouzí se

řeč,

víra ve vlastní schopnosti. (Jebavá, 1998)

Zásady taneční terapie pro mentálně postižené (Jebavá, 1998):
•

Pohybová aktivita musí být

přijatelná

pro

úroveň

rozsahu mentální retardace a

adekvátní motorické úrovni (forma hry)
•

Pohyb jako utiliární -

účelový

prvek musí stimulovat k pohybovému

sebevyjádření.

•

Individuální

přístup

terapeuta ke klientovi. Terapeut musí vnímat osobité

postižení.
•

Tanec, pohyb - zasahuje smyslový aparát a podněcuje jeho kreativitu.

•

Opakování, pohybová stereotyp je možné vnímat jako novou získanou zkušenost.
Návyk pohybů,

tanečních

kreací vede ke

koordinovanějším,

motoricky zdatnějším

pohybům.

4. ORIENTÁLNÍ TANEC
Tanec, který je u nás znám pod názvem břišní nebo orientální, má ve
dalších

názvů

světě

mnoho

a stále neexistuje konsensus o tom, jak tuto specifickou formu tance

nazývat. Uvádím zde přehled názvů užívaných v zemích, kde má tento tanec tradici:
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V Řecku je tato forma tance nazývána "dance du ventre", což znamená tanec
břicha

a tento termín byl

nejde pouze o tanec
břišní

později přeložen

břicha,

do

angličtiny

jako " belly dance".

ale nezanedbatelnou úlohu hrají i ostatní

tance je tedy spíše zavádějící, budu toto

označení

části těla

Přestože

a název

ve své práci používat adekvátně

k pojmu orientální tanec. Ani tento název však její zcela vystihující, protože
břišního

např.

existují i další druhy orientálního tance, jako

kromě

Guedra, Zar nebo dervišské

tance.

4.1.

Definice orientálního tance

Orientální tanec je

jedinečnou

prvků,

kombinací pohybových

orientální hudby,

kostýmu a historie. Existuje několik zásadních rozdílů, které ho vymezují oproti ostatním
druhům

tance.

• Základní rozdíl mezi orientálním tancem a západními tanci je ten, že orientální
vyznačuje důrazem

tanec se

na pohyby jednotlivých

tanců

zatímco u západních

jsou

důležité

svalů

hlavně

a svalových skupin,

korky, jejich variace a

choreografie.
•

Orientální tanec vychází z tradic východní hudby, která je neharmonická a na
rozdíl od západních druhů hudby je založena

•

hlavně

na rytmu.

Orientální tanec je tancem žen a je maximálně přizpůsoben ženskému tělu s prvky
zdůrazňujícími

především

oblast pánve a pohyby

boků

•

společnosti

•

a

mužům

kultuře,

především

Tančilo

se v

pohyby,

došlo k posunu a orientální tanec

začal

uzavřené

později,

nebylo povoleno tanec sledovat. Až
být

ženské

zejména v

předváděn veřejně,

k pobavení mužů.

Tanečnice původně při

udávaly

Je

rychlými a prudkými třesy.

Orientální tanec byl původně tancem žen pro ženy.

západní

břicha.

procítěnými

charakteristický pomalými, plynulými, komplexními a
střídanými

a

hudebníkům

tanci používaly rytmické hudební nástroje nebo jakkoliv

rytmus. K tomuto

účelu

se

tradičně

používaly

kastaněty,

zvonky, rolničky nebo luskání prstů a tleskání.
•

Při

orientálním tanci se na rozdíl od

pomůcky

propriety, jako

např.

šátky,

většiny

ostatních

meče, svíčky
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tanců

využívají i mnohé

a hole. Tyto předměty údajně

mají magické a ochranné funkce.
Během představení
přímo během
tanečnici

•

Ačkoliv

jako

orientálního tance je zvykem, že diváci odměňují tanečnici

vystoupení. Peníze se házejí na

jeviště

nebo se pokládají

přímo

na tělo6.

se orientální tanec vyvinul z folklórních

téměř

tanců obyčejných

lidí,

časem

každý tanec profesionalizoval. Vyvinuly se proto i takové

prvky, které jsou velmi fyzicky

náročné

a které zvládne jen trénovaná

se

taneční

tanečnice.

Profesionální tanec je však mimo rámec této práce.

4.2.

Původ

Původ

a vývoj orientálního tance uvádím jako samostatnou kapitolu, protože

nebylo možné ani

a historický vývoj orientálního tance

účelné

tyto poznatky

členit

do textu o významu tance, s kterými jsou

ženy v průběhu kurzů seznamovány, což je jistě také ovlivňuje.
Orientální tanec se vyvinul díky mnoha rozdílným vlivům a proces jeho vývoje
pokračuje

až do

protože je v

současnosti.

současné době

Existuje mnoho

po

světě

velmi

různých

variant a

stylů

orientálního tance,

rozšířen. Odpovědět stručně

na otázku odkud

orientální tanec pochází, není proto možné.

4.2.1.

Pravěk

Má se za to, že orientální tanec vychází z pravěkých a starověkých kultů plodnosti,
které byly

rozšířeny hlavně

stoprocentně

prokázat tento

na

středním východě,

předpoklad

ale i v ostatních civilizacích.

není možné, zdá se velmi

Ačkoliv

pravděpodobné,

že

vychází z prastarých pohanských rituálů.
Velká

bohyně

Matka

byla

známa

pod

IstarAfrodita,Venuše, Parvati nebo Cares. Funkce této
znamená, že

měla

střídání ročních

různými

bohyně

jmény,

např.

Isis,

byla reproduktivní, to

na starosti jak zachování lidského rodu, tak i obživu.

Zajišťovala

období a byla zodpovědná za úrodnost půdy a prosperitu stád. Na počest

6 Protože tanečnice byly původně převážně chudé a kočovaly z místa na místo, začaly si vydělané peníze našívat
přímo na šátky , které si vázaly kolem pasu. Tyto mince během tance chřestily a cinkaly do rytmu a přitom je měla
tanečnice stále bezpečně při sobě. I v dnešní době se tyto penízkové pásy při tanci používají a spoluvytvářejí jeho
jedinečnou

atmosféru. Kromě toho je jejich zvuk dobrým vodítkem k poznání toho, zda je pohyb
správném rytmu a s odpovídajícím akcentem.
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prováděn

ve

této

bohyně

v chrámech sloužily

mladé dívky a tanec byl jednou u jejich mnoha

povinností. Protože sloužily bohyni Matce, erotické prvky tance

zdůrazňovaly

typické

atributy ženskosti a plodnosti, jako je břicho, boky a ňadra.
V prvních písemných záznamech
popisován tanec

bohyně

zdůrazňovala právě
(Petříček,

Sumérů

je jako

součást

při němž kněžka půvabnými

Istar,

tyto ženské znaky,

především

však

jarní slavnosti plození

krouživými pohyby a

břicho

třasy

jako zdroj plodnosti.

2002)
pravděpodobně tančen

Orientální tanec byl také
usnadňoval

jako

příprava

na porod a

i samotný průběh porodu'.

V současnosti toto využití orientálního tance zažívá renesanci a zvyšuje se snaha o
využití jeho

příznivých účinků

u

těhotných, při

při

porodu, ale i

problémech s

otěhotněním.

Starověk

4.2.2.

a středověk

Staré Řecko a Makedonie
Řekové měli k tanci blízko po celou dobu své historie. Často se zúčastnili

náboženských ceremoniálů,
které
té

měly

době

při

kterých se tančilo. V mnoha chrámech žily mladé dívky,

za úkol zpívat a tančit na počest bohyně a zajistit tak její přízeň. Tanec byl v

také používán jako lék na nemoci

těla

i duše. Náboženský tanec v chrámech se

postupně profesionalizoval a začal se tančit i pro pobavení. Vyšší vrstvy Řeků

považovaly pro sebe tanec za nevhodný a k pobavení si najímaly profesionální tanečnice
a muzikanty,
často

kteří

se rekrutovali z

zobrazeny tyto

spočíval hlavně

tanečnice

v kroužení

řad

chudších

nahé nebo velmi

boků,

občanů.

Na

řeckých

spoře oděné

kroucení celého

vykopávkách jsou

a zdá se, že jejich tanec

těla, střídané

náhlými prudkými

pohyby.
S
nečistý,

vzrůstajícím nárůstem křesťanství,

bylo mnoho

tanečnic

nuceno opustit

které takovýto druh tance považovalo za
větší města

a uchýlit se na venkov. Má se

také za to, že mnoho z nich odešlo na východ od Konstantinopole, kde byly tyto
7 Je popsán případ, kdy se jedna Američanka zúčastnila porodního obřadu u berberského kmene. Poté, co rodičce
začaly

porodní bolesti se ženy shromáždily v předem připraveném stanu, zatímco muži zůstali venku. Uprostřed
stanu byla v zemi vyhloubena mělká jáma, kam se rodička usadila. Ženy jí obklopily soustředěných kruzích a
tančily břišní tanec, zatímco žena rodila. Pohled na tančící ostatní ženy jí měl dodat odvahu a usnadnit porod. Břišní
tanec je v těchto končinách považován za posvátný. Reprezentuje mateřství, tajemné početí života, utrpení a radost,
s kterou přichází nová duše na svět - www.innerself.com
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tanečnice

dále populární.

Indie
starověké

Tanec ve
tvoří

Indii byl spojen s náboženskými

neoddělitelnou součást.

jejich

prostřednictvím

Dívky

tanečnice

měly

učily odmalička

se dívky
pohybů.

oslavě

přítomnost

narozeného

byly (mimochrámové)
tanečnice

ovdovět.

nazývané devadasis

tanci a v cizích jazycích.

Taneční

dané choreografie a vypracovaného

Prestiž

byla nezbytná

dítěte. Kromě

tanečnice,

ně

bylo

při

těchto

chrámových

tanečnic

byla

jakékoliv

důležité

události,

např.

devadasis byly v Indii i tzv. Tavaifs, což

které se často živily i jako prostitutky.

Později

byly tyto

známy i pod názvem bajadéry a objevily se i v jiných zemích.

Indický tanec je v
přesto měl

prvky

tanečnice,

Tyto dívky byly provdány za chrámové božstvo, což pro

tak vysoká, že jejich
nebo

zpěvu,

přesně

podle

výhodné, protože tak nikdy nemohly

Svatbě

současné době

byly i v chrámech staré Indie, kde

chrámové

vysokou prestiž a každá z nich byla vyučena ve

systému

aiv

tance vyprávěly o životě bohů.

V devátém a desátém století

umění

obřady

zásadě

dosti odlišný od orientálního tance, jak ho známe dnes,

na jeho vývoj nezanedbatelný vliv. Vyvinul se v taneční styl mezi jehož hlavní

patří

pomalé pohyby rukou hlavy a

daných figur, tzv. muder, které mají

svůj

očí.

Ruce se

během

tance tvaruj do

předem

symbolický význam a tanec je doprovázen

rozmanitými mimickými výrazy.
Hlavním přínosem Indie do orientálního tance je právě práce rukou a mimika.

Starý Egypt
Pro

Egypťany

neodmyslitelnou
veřejnosti

je tanec jedním z

součástí

prostředků

jejich kultury. I v

považován za nevhodný a byl

Egyptě

jak

vyjádřit

však byl tanec

přenechán

nižším

radost a oslavovat. Je
občana

třídám.

vyšší vrstvy na

Tato

představa

je

známá po celém středním východu . Čím vyšší postavení ve společnosti žena měla, tím
méně často tančila a to i v soukromí. Ženy z vyšších společenských vrstev i v současné
době tančí
netančily

pouze

na

při výjimečných

veřejnosti.

okamžicích, pouze v úzkém kruhu žen a nikdy by

Na druhou stranu má však tanec v egyptské

kultuře

stále velký

význam8 .
Mnoho lidí považuje Egypt za kolébku orientálního tance. Existuje velmi zajímavá
8 Je například zvykem, že budoucí snacha a tchyně spolu tančí za přítomnosti ostatních žen rodiny, aby se lépe
poznaly.
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legenda o zrození králů páté dynastie, kterou uvádí Lexová (1930).
slunce Ré, který se
R ....... ,

velekněze

Redzedetě začaly

pomoc. Aby se

tanečnice

stát otcem

trojčat.

Matkou jeho

dětí

porodní bolesti, Ré seslal

čtyři bohyně

o bohu

byla Redzedeta, manželka

boha Ré. R ......nevědě o tom, že otcem

bohyně

břišních tanečnic

protože znají

měl

Příběh vypráví

dětí

bůh.

je jeho

Když

a boha Chnuma, aby ji šli na
pouličních

dostaly do domu nepoznány, vzaly na sebe podobu

a muzikantů a požádali R ...... , aby je pustil do domu pomoci jeho ženě,

umění

porodnictví.. Na

základě

této

pověsti

je možné se domnívat, že

byly zároveň i porodními bábami. To by bylo jen logickým následkem vývoje

tance od kultů plodnosti.
tanečnice,

Profesionální
samozřejmě

tak ve

které

tančily

na banketech a v harémech, byly

mnohem vzdělanější než pouliční tanečnice.

skupině

s

předem připravenou

Tančily jak improvizovaná

choreografií. Existovalo i

přesné

sóla,

pojmenování

jednotlivých prvků, to znamená i přesné propojení kroků a gest, které byly známy.
Z Egypta
byla

součástí

pravděpodobně částečně

egyptské

společnosti

a

vychází i

současný

kostým

tanečnice tančily většinou

tanečnic.

Nahota

jen ve velmi krátkých

sukních s obnaženými prsy.
Často tančily i zcela nahé, ozdobeny jen bokovými pásy a šperky. Egyptské
tanečnice

se

při

často

tanci

Kastanětami, klapačkami

a ozvučenými dřívky.

Jak se egyptská civilizace rozpínala, byla v mnoha ohledech
vlivy. Kolem r. 1500

při

Indie. Egyptský tanec,

např.

doprovázely rytmickými hudebními nástroji,

.n. 1 se do Egypta dostaly již

původně

spíše strohý a trhaný,

zmiňované

začal

ovlivněna

bajadéry,

i okolními

tanečnice

z

absorbovat okolní vlivy a

stával se elegantnějším a jemnějším.
Mnohé invaze z Libye, Súdánu i Persie ovlivnily život v Egyptě. V r. 30 př. n. 1. se
stal Egypt římskou provincií a mnoho egyptských tanečnic bylo převezeno do Říma.
Za

největší přínos

Egypta orientálnímu tanci je považována práce nohou,

krokové variace a také akrobatické prvky, které však využívají

hlavně

různé

profesionální

tanečnice.

Turecko a Otomanská říše
Největším přínosem

turecké kultury orientálnímu tanci je rytmus. Z Turecka

pochází doprovázení tance luskáním prsty, což je typické pro cikánskou a východní
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hudbu a existuje tam i dlouhá tradice výroby kovových činelů, kterými se tanečnice často
doprovázely.
původně

Zvláštním znakem

turecké hudby jsou komplexní a nezvyklé rytmické

vzory, které jsou polyrytmické a asymetrické, jako
nazývaný kaslima
pravděpodobně
Ačkoliv

(tváří

v

tvář).

Ten je

často

např.

9/8, 9/4, 10/8 a 7/8 rytmus

v orientálním tanci používán jako úvodní a

pochází z lidového tance, při kterém tančí dvě řady tanečníků proti sobě.
v Turecku neexistuje žádný národní tanec, stále

rozmanitých lidových tanců. Islámská prohibice vytlačila tanec z
tyto tance dochovaly v prakticky

nezměněné podobě

ovlivnění

měst

velké množství

na vesnici, kde se

až do dnešní doby. Protože je

Anatolský poloostrov jakýmsi mostem mezi Evropou a Asií, v
velkému vzájemnému

přežívá

průběhu

migrací došlo k

sousedících kultur a je možné najít mnoho podobností

mezi tureckými a balkánskými tanci.
Antropologicko-etnografickou zajímavostí je turecký svatební tanec,
ženy a muži

zvlášť tančí

ve velkých kruzích a na hlavách

při

při němž

tom mají zapálené svíce,

které mají mít magickou ochrannou funkci9.
Podobné svatební tance se
kulturou,

např.

tančí

i v ostatních zemích

v Persii, severní Africe a Malajsii. Další

často

ovlivněných

muslimskou

používanou rekvizitou při

svatebních tancích je meč jako nástroj ochrany.

Persie
Perský tanec je nejblíže islámské tradici. Její zastánci věří, že vzrušení je pro duši
špatné, ale klidná hudba

může člověka přiblížit

bohu. Perský tanec pak

může

být brán

jako znázornění absolutní krásy- duše vztahující se ke svému bohu.
Perský tanec je komplikovaný, jemný a plný

významů. Procítěné

pomalé pohyby

rukou a jemné vlnění horní poloviny těla doprovázené odpovídajícími výrazy tváře byly
hlavními prvky tance, který se již téměř vytratil a jehož pozůstatky je možné nalézt jev v
některých

rodinách.

Pohyb v perském tanci vychází z ramen a protože má vysoko
vypadá

jemněni

a

spirituálněji.

Ruce

maximálně

umístěné těžiště,

využívají prostor nad hlavou a jejich

typické pohyby jsou známy pod názvem perské nebo hadí paže. V perském tanci se na
také při svatbách zvykem, že se ženich s
což jim má zajistit štěstí a plodnost.

9 Dodnes je
tanečnice,

nevěstou
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nechávají fotografovat s rukama na břiše orientální

rozdíl od egyptského prakticky nevyužívá pohyb nohou ani

boků.

vzhůru

Ruce vztažené

symbolizují obětování se bohu. Účelem klasického perského tance není pobavit
publikum, ale vztahovat se k bohu, komunikovat s ním a
změněném

tanečnice

se má nacházet ve

stavu vědomí.

Největším přínosem

(perské paže), která se

Persie orientálnímu tancl Je

často při

tanci využívá,

právě

výrazná práce rukou

někdy

i jako samostatného

tanečního

cikánů

a jejich migrací z Indie

prvku.

Cikáni
Historie orientálního tance je úzce spjata s historií
na západ, do Evropy. Cikáni se

začali

objevovat v jihovýchodní

Evropě

asi

směrem

před

6ti sty

lety a do severního Španělska se dostali v roce 1447. Z Indie si s sebou přivezli
kombinaci komplexních indických rytmů, které se propojily s islámskými melodiemi.
Specifickou kombinací pak v Andalusii, kde se velká

část cikánů

usadila, vzniklo

jlamengo, které má s orientálním tancem společné kořeny i styl.
prvků

Flamengo má také mnoho podobných
středoasijským

tancem v charakteristických pohybech rukou a ve vysokém

Zatímco moderní arabský tanec má
většinou

s perským tancem a s moderním

těžiště pohybů

v oblasti

břicha

těžišti.

a pohyby rukou jsou

na úrovni ramen, jak flamengo, tak perský tanec mají pomyslný střed v hrudníku

a maximálně využívají prostor nad hlavou.
Egyptští cikáni jsou známi pod
vetřelci

označením

Ghawazi (což v

překladu

znamená

srdce). Zmínky o nich se začaly objevovat až kolem roku 1600, kdy o nich začali

psát evropští cestovatelé.
V roce 1798 Napoleon pro své
dorazil do Egypta a v
Tyto

tanečnice

nižších

Káhiře

cestě

za objevením alternativní trasy do Indie

se jeho vojáci setkali s Ghwazi

společenských

tanečníky

a

tanečnicemi.

vrstev se také živily jako prostitutky, a proto byly

velmi oblíbeny mezi francouzskými vojáky.
Základem tance Ghwaz byl velmi rychlý vibrující pohyb

boků

a celého

těla

ze

strany na stranu, který se využívá i v orientálním tanci současnosti pod názvem šimi.

4.2.3.

Současnost

Z východu se orientální tanec dostal v roce 1893 do Ameriky, kde se poprvé
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objevil na Chicagské světové výstavě. Francouzský název "dance du ventre", pod kterým
byl orientální tanec

veřejnosti představen,

přeložen

byl pak

do

angličtiny

jako "belly

dance" a dalším překladem vznikl i název břišní tanec.
Veřejnost

tanečnic

byla stylem tance i kostýmy

šokována, ale i fascinována.

(tajemství úspěchu). Od té doby můžeme zaznamenat neustále se zvyšující oblibu tohoto
tance, který se postupně rozšířil prakticky po celém světě. Mezi nejznámější

tanečnice

doby, které se nechaly inspirovat východními vlivy a orientálním stylem tance ,
např.

té

patřila

Ruth St.. Denise nebo Isadora Duncan.
Orientální tanec po celém světě však paradoxně proslavila zejména údajná špiónka

Mata Hari, která je pravděpodobně vůbec

nejznámější břišní tanečnicí.

Tvrdila o

sobě,

že

tanec studovala v indických chrámech, je však spíše pravděpodobné, že se jím nechala po
letmé zkušenosti pouze inspirovat a
společnosti tančila

svůj věhlas

si zasloužila především tím, že v pánské

orientální variace na východní hudbu nahá nebo zahalena do

průsvitných šátků.

Další velkou vlnu zájmu zaznamenal orientální tanec v 60. letech 20. století díky
Hollywoodské produkci
pravděpodobně

ftlmů

ve stylu Pohádek tisíce a jedné noci. Z této doby

pochází mýtus, že orientální tanečnice tančí téměř nahá, jen v podprsence

a bederním pásu a že má v pupíku šperk.

Během

tohoto rozmachu

začaly

v USA vznikat

první školy orientálního tance.
Do Evropy se orientální tanec dostal
popularita je velmi vysoká

hlavně

v

později,

Německu

až v 70. letech 20. století a jeho

a ve Francii, kde k jeho

rozšíření přispěli

zejména turečtí přistěhovalci a zkušenosti lidí s orientálním tancem z Ameriky.
U nás se zájem

veřejnosti

o

břišní

tanec objevil prakticky v 90. letech a jeho

popularita neustále stoupá. V současnosti existuje v celé České republice velké množství
škol a center orientálního tance i lektorek a profesionálních

tanečnic.

Není problém

sehnat hudební nahrávky ani kostýmy a doplňky.
Co se
časopise

na

týče

literatury,

ačkoliv

se o orientálním tanci

i v novinách, vyšly u nás zatím pouze

odbornější

úrovni. V rytmu života Petra

Míly el Kral (2002).

Obě

dvě

publikace

Petříčka

publikace jsou však spíše

pravdivosti jejich obsahu je možno spekulovat.
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často můžeme dočíst

věnující

v

se tomuto tématu

(2002) a Kouzlo orientálního tance
populárně naučného

charakteru a o

4.3.

Stručný

Těžiště

u orientálního tance leží ve

nástin techniky orientálního tance
středu těla

zhruba v oblasti

vychází veškeré pohyby. Základní postoj je rovný s nohama na
pokrčenými

koleny,

uvolněnou,

boky, což spolu s pevným

břicha,

šířku boků,

postojem

umožňuje přímé

s

mírně

Tančí

lehce podsazenou pánví a rovnými rameny.

uzemněným

odkud

se

a pevné spojení se

zemí.
Popis samotného tance je velmi obtížný, proto se zde omezím jen na velmi stručná
výčet

prvků,

základních

Existuje

několik

místu jejich

téměř neomezeně doplňovat

které však lze

základních krokových variací, jejichž

původu (např.

označení

Krok arabský nebo egyptský), ale

a kombinovat.

se obvykle vztahuje k
tančit

se dá i na míst.

Konkrétní popis jednotlivých krokových variací je pro účely této práce zbytečný.
Tančit

se dá buď v základním postoji nebo je možné tančit v podřepu nebo naopak

na špičkách, čehož se často využívá k zvýšení efektu tance.
Mezi základní prvky
půlměsíc

nebo

osmičku

hrudníku. Ty mohou být

patří

a to v
buď

boků

pohyb

a pánve, která

různých směrech

těla.

opisuje kruh,

a rovinách. Podobné jsou i pohyby

souhlasné, nebo protikladné k

naopak pohybuje vždy jen jedna polovina

většinou

pohybům

pánve, nebo se

To je možné pomocí tzv. Izolací, kdy

jedna polovina těla vykonává určitý pohyb, zatímco druhá polovina zůstává v klidu nebo
se pohybuje zcela nezávisle. Technika izolací využívá svalstvo v oblasti pánve a bránice
a je poměrně náročná. K zvládnutí izolací je potřeba dobře poznat a ovládnout vlastní tělo
a naučit se správně dýchat.
Ladné a pomalé kroužky a osmičky bývají střídány prudkými pohyby boků, pánve
nebo ramen nebo

třesy různých částí

nebo celého

těla.

To

působí

kontrast a

umožňuje

reagovat na rytmus hudby a vyjadřovat tak své emoce.
Kapitolu samu pro sebe pak

tvoří

nebo kombinovat s pohyby ostatních
využívá se

buď

pohyb rukou, který lze využít

částí těla.

buď samostatně

Pohyb rukou je vždy ladný a pomalý,

celé paže i s rameny nebo jen rukou, které opisují elegantní kroužky a

vlnovky. Velmi obtížné jsou hadovité pohyby paží, známé pod názvem perské paže.
Tanec je doprovázen i mimikou,

obzvlášť

pohyby

očí,

které by

měly

vždy

korespondovat s celkovým laděním a výrazem tance.
Zvláštností orientálního tance je fakt, že se dá
místě

nebo v krokových variacích, ale také v
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kleče

tančit buď

ve stoje, prakticky na

nebo v tureckém sedu. Toho však

většinou

využívají jen profesionální tanečnice 10 •

Celkově
Může

emocím.

se dá

říci,

že tento tanec se

plně přizpůsobuje hudbě

a

vyjadřovaným

být jak velmi pomalý a ladný, tak i rychlý a výbušný a oba tyto póly je

možné kombinovat.

4.4.

Struktura hodiny orientálního tance
struktuře

Struktura hodiny orientálního tance prakticky odpovídá

jednotky

aerobního cvičení tak, jak ji popsal např.( Cooper,l983) a současně je velmi podobná
struktuře taneční
alespoň

terapie (Sedláková, 2003). Lekce však bývají v zrcadlovém sále nebo

v místnosti se zrcadlem na jedné

straně,

aby

účastnice

mohly sledovat a

opravovat svůj pohyb11•
Hodina orientálního tance
rozcvičení,

tradičně

trvá mezi 60 a 90 minutami. První fází je

jehož úkolem je zahřátí a protažení před samotným tancem. Je

důležité zahřát

všechny svalové skupiny a postupně protáhnout páteř a uvolnit velké klouby.
K tomu se klasicky používají protahovací cviky a dále cviky známe

např.

Z

metody Mojžíšové (Strusková, Novotná 2003) nebo rehabilitační cviky při problémech se
zády.
Po

rozcvičení

následuje opakování a nácvik jednotlivých

obvykle nejprve prvek předvede a
zda

někdo

náročnosti,

vysvětlí

například

pohyby paží. Postupem

času

tance. Lektorka

jeho správné provedení a potom kontroluje,

prvek neprovádí nevhodným
prvek se

prvků

způsobem.

Postupně

dochází k zvýšení

zapojí do krokových variací nebo se

různě

kombinuje s

je možné dojít až k jednodušším choreografiím, ve jejichž

rámci se procvičí propojení prvku s ostatními pohyby a vzájemný přechod prvků.
V

průběhu

hodiny se

účastnice

zpravidla

postupně

dovídají i o

původu

orientálm'ho tance nebo významu jednotlivých prvků.
Ke konci hodiny je obvyklá fáze improvizace,
předváděnými

při

které se

prvky ani danou choreografií, ale snaží se pouze

tančit

tanečnice neřídí

na danou hudbu a

Já však v této možnosti spatřuji i využití orientálního tance pro tělesné postižené- např. paraplegiky, kteří by se
mohli této formě tance věnovat, aniž by byla omezena estetická a expresivní složka.

10

11 Někteří autoři (např. Petříček

zbytečně nestyděly

2002) však úplným začátečnicím tanec před zrcadlem
za své zprvu neumělé pohyby a zbytečně se nenechaly odradit.
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nedoporučují,

aby se

vyjadřovat

své pocity z ní nebo své pocity

vůbec.

Pro

usnadnění

zpočátku

je výhodné

improvizovat za tmy nebo při velmi slabém osvětlení.
Závěrečnou
přechod

fází je pak

opět

protažení spojené s relaxací, což umožňuje postupný

k normálnímu tempu.

Domnívám se, že pokud by byla struktura hodiny orientálního tance upravena tak,
aby ještě více odpovídala

struktuře

hodiny

jejího terapeutického potenciálu. V tom

taneční

případě

terapie, bylo by možné lépe využít
některých částí

by bylo vhodné do

hodiny vložit i vzájemné verbální sdělování pocitů.

4.5.
Stejně

Symbolika orientálního tance
jako všechny druhy tance i orientální tanec můžeme chápat jako prostředek
vyjadřovat

symbolické komunikace. S jeho pomocí lze

vyprávět nějaký příběh. Prostředkem vyjádření může

pocity, nálady a emoce nebo

být celé

tělo,

pohyby

některých

jeho částí nebo jen nepatmé mimické výrazy.
Za základní a

nejvýraznější

považuji pohyby celého

podle mě představují základní pohyby
dopředu

přibližování

a dozadu -

člověka

ve

těla

společnosti.

ve dvou

Jedná se o pohyb

a oddalování. A pohyb nahoru a

rozpínání se a stahování se. K tomu

směrech,

můžeme samozřejmě přidat

dolů

které

směrem

- vztahování,

i pohyby doprava a

doleva, které mohou symbolizovat mozkové hemisféry a s nimi spojené funkce. Levá
hemisféra je

tradičně

intuice. Jednotlivé

považována za sídlo myšlení a logiky a pravá za sídlo emocí a

směry

je pak

jedna jen o pohyby celého
vyjádřen

těla

kroků

možné

a tudíž

libovolně

směrem

kombinovat. Nemusí se
směr může

tance, ale

být také

pouze pohybem části těla, zejména rukou nebo očí.

Orientální tanec také
současně

a

samozřejmě

umožňuje

spojit protikladné pohyby,

např. Přibližování

oddalování se. Toho je možné dosáhnout, protože každá

vyjadřovat něco

jiného.

Těmito

a

část těla může

protikladnými pohyby je pak možno

vyjádřit např.

Ambivalenci ve vztahu (miluji, ale přitom nenávidím, chci, ale odmítám).
Dalším symbolickým výrazem

může

být i rychlost, která je zpravidla velmi

pomalá nebo velmi rychlá. Pomalé pohyby jsou plynulé, jemné a

procítěné

a mohou

symbolizovat pomalé přechody a plynutí, zasněnost a nostalgii, zatímco rychlými pohyby
jsou převážně
vyjádřit

třasy

a takzvané dropy (od anglického drop - pustit, upustit), kterými lze

náhlé a výrazné změny a prudké a vášnivé city.
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můžeme

Symboliku
pozornost stojí

nalézt již v samotných názvech

např. označení

různých kroužků

dvou

některých prvků.

pánví. Velký kruh,

při němž

Za
se

zapojuje i celá horní polovina těla a který je veden v maximálním rozsahu pohybu pánve
a trupu se nazývá sluneční kruh, zatímco menší kroužek, při němž je horní polovina těla v
klidu je znám po názvem

měsíční

kruh. Podobnost s pohybem planet je zde více než

zřejmá.

při

Pohyby hrudníku nebo pánve
tvarů.

základních

Jedná se

především

o kruh,

(1999) symbol kruhu interpretuje jako
těchto symbolů,

půlměsíc

a

osmičku. Např.

nekonečno, věčnost.

několik

Heinz-Mohr
výkladů

Existuje mnoho

podle mého názoru je však nejdůležitější subjektivní výklad toho kterého

symbolu samotnou

tanečnicí. Např.

opakování a cyklicitu.
neustálou

orientálním tanci obvykle vykreslují

změnu,

Půlměsíc

kruh

je pak

může

vlastně

reprezentovat jak celistvost, tak i
může

polovina kruhu a

pohyb od jednoho pólu k druhému,

podobně

jako

symbolizovat

osmička.

Seznam

všech možných interpretací by byl jistě velmi dlouhý a zajímavý, je však již mimo rámec
této práce.

4.6.

Kostým

Orientální
Na základě

filmů

tanečnice

jsou

často

v médiích zobrazovány ve velmi sporém

si je lidé představují pouze v malé podprsence a sukni nebo kalhotách ,

nebo pouze s penízkovým pásem kolem
především profesionální tanečnice při

Během

oblečení.

boků.

To je však kostým, který používají

vystoupeních.

lekce orientálního tance se

doporučuje

mít přiléhavé krátké triko nebo tílko

v délce pod prsa a volnou sukni nebo kalhoty posazené na boky a převázané šátkem nebo
obepnuté penízkovým pásem.
břicho,

Ačkoliv

se

účastnice často zpočátku

stydí mít odhalené

je to výhodné, protože se tak lépe sleduje a koriguje její pohyb, který je v

orientálním tanci zásadní. Šátek nebo penízkový pás pohybem nebo zvukem kopíruje a
zvýrazňuje

V

pohyb pánve a boků, což usnadňuje učení nových pohybů.

některých

jeho vlastní

výrobě

mimo kurzy

čas

kurzech je na kostým kladen velký
a zdobení. To rozvíjí

jinou

činností,

rukodělné

důraz

a

účastnice

jsou vedeny k

kreativní schopnosti, ženy stráví i

vztahující se k tanci a k nim samým, což je

tomu, aby se měly rády a aby o sebe pečovaly.
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může

vést k

Přínos

4. 7.
Ve

většině

orientálního tance
letáků

nabídkových

orientálního tance se

můžeme dočíst

a

inzerátů

o údajných

lákajících k

příznivých účincích

člověka. Zmiňují především jeho

blahodárný vliv na fyzické zdraví,

uvolnění

zlepšení držení

často

blokád a

napětí páteře,

svalů

uvádí i zlepšení práce

zmírnění menstruačních

vliv na

těla

a snížení jejich

navštěvování

tohoto tance na

především

a formování postavy.

napětí

a

křečí.

hodin

co se týče

Kromě

toho

Dále má mát pozitivní

bolestí a klimakterických potíží. K jeho dalším

pozitivním účinkům má patřit i prohloubení kontaktu s vlastním tělem, zvýšení ženskosti
a

sebevědomí.

při léčbě

V neposlední

řadě údajně způsobuje

zlepšení požitku

při

sexu a pomáhá

neplodnosti.

Bohužel se vždy jedná o pouhý výčet pozitivních účinků, který se však neopírá o
žádnou

vědeckou

studii. Ani literatura týkající se orientálního tance neuvádí žádný

seriózní výzkum, který by tyto účinky ověřoval a potvrzoval.
Petříček

(2002) i el Kral (2002) mezi pozitivní

účinky

•

uvolnění

blokád páteře

•

uvolnění

svalového napětí a křečí

•

zvyšování rozsahu pohyblivosti kloubů

•

posílení

•

upravení zažívacích problémů

•

uvolnění napětí

•

upravení nebo odstranění menstruačních potíží

•

prohloubení kontaktu s vlastním tělem, zvýšení ženskosti a sebevědomí

•

pozitivní vliv na psychické potíže (deprese, úzkost, nízké sebehodnocení,

orientálního tance

shodně

řadí:

svalů, hlavně

komunikační

v oblasti břicha a zádového svalstva

a prokrvení v oblasti pánve

problémy)

Pokusím se nyní analyzovat jednotlivé body a objasnit mechanismy jejich
možného fungování. Sféry

působení

orientálního tance jsem

rozčlenila

oblasti- vliv na fyzický stav a zdraví a vliv na psychický stav člověka.
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na

dvě

základní

4.7.1. Vliv na fyzický stav
Domnívám se, že pozitivní
zřejmé.

Nespomé

účinky

účinky

pohybové a

části věnované těmto jevům

orientálního tance na fyzický stav

hlavně

člověka

jsou

aerobní aktivity na zdraví jsou popsány v

a protože orientální tanec je aerobní pohybovou aktivitou,

popsané pozitivní účinky platí samozřejmě i pro něj.
To znamená, že
celého

těla,

stejně

jako ostatní aerobní pohybové aktivity přispívá k prokrvení

ke zvyšování kapacity plic a k posílení

srdečních svalů.

Tím snižuje krevní

tlak, omezuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a zvyšuje odolnost organismu.
Není účelem této práce podat přesný výčet zapojených svalových jednotek a vlivu
na všechny zdravotní problémy, proto je nutné tento text brát čistě jako orientační.

Svaly a klouby
Během

orientálního tance jsou využívány a posilovány prakticky všechny svalové
většině

skupiny, oproti
svalů

kolem páteře,

jiných aktivit je zde však kladen

břišních svalů, hýžďových svalů

důraz především

na zapojení

a svalů v oblasti pánevního dna12 •

Zapojením paží do tance dochází nejenom k jejich posílení, ale kroužky rukou,
pro orientální tanec specifické, aktivují a
zápěstí,

dlaní a

prstů,

procvičují

i takové drobné svaly a klouby

které jsou však pro jiných pohybových aktivitách

často

zcela

opomíjeny.
Již v úvodní
břišní

části během rozcvičky

svalstvo, pánevní dno a

hýžďové

se protahuje páteř a velké klouby, posiluje se

svaly. K

rozcvičení

jsou

často

využívány cviky,

které jsou známy např. ze systému Ludmily Mojžíšové (Strusková, Novotná 2003)""nebo
popsány jako

účinné

v knihách Gynekogymnastika (Adamíra, 1994),

Cvičení při

bolestech zad (Hnízdil, 1999), Pohyb nad zlato ( Zemánková, 1996) a další, jejichž
účinnost

byla mnohokrát ověřena.

Některé

jednotlivých

prvky orientálního tance pracují s pomalým postupným zapojováním

částí těla

a také s izolovanými pohyby,

během

nichž se posilují další, jinak

nezapojované svalové skupiny, hlavně v oblasti pasu a kolem bránice.

12

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že
kterých dříve ani netušil, že je na těle má.

během

tance si

člověk uvědomí
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a

naučí

se používat i takové svaly, o

Páteř
Páteř

a samozřejmě opěrné svalstvo je protahováno a posilováno během tance i při

rozcvičce. Během

úvodní

tance se také pracuje s pohyby hlavy a dochází k

zvětšení

rozsahu pohyblivosti hrudní páteře a protažení zkrácených šíjových svalů. Mám za to, že
orientální tanec ideálně působí na protažení zkrácených a posílení ochablých svalů kolem
páteře,

což má

Protažení a

samozřejmě

pozitivní vliv na problémy s tím spojené, jako bolesti zad.

uvolnění krční páteře

se pak odráží v ústupu bolesti hlavy , které

často

pocházejí právě od problémů s krční páteří.

Dýchání a držení těla
Nezanedbatelnou složkou orientálního tance je i správné dýchání. Dýchání je
součástí

mnoha východních technik a
změně vědomí.

prohloubení nebo

dýchání. Aby byly jednotlivé prvky
pohyby od sebe izolovat, je nutné

rituálů, často

Rozlišujeme hluboké
správně

naučit

však břišním dýcháním. To je v dnešní
důležité.

době,

těla

a

dostatečné okysličení

bolestí hlavy a tak

rozprouděním

k

a povrchové hrudní

provedeny a aby bylo možné jednotlivé

správně

se

břišní

prostředek

dýchat

oběma způsoby, především

kdy spoustu lidí dýchá jen povrchně, velmi

Správné dýchání poskytuje dostatek kyslíku pro aerobní aktivitu a

prokrvení celého
příčin

bývá používáno jako

umožňuje

mozku. Nedodýchávání je jednou z mnoha

krve a

okysličením

mozku

může

dojít k

odstranění její bolesti.

Jednotlivé prvky orientálního tance jsou s dýcháním úzce provázány. Na jednu
stranu je důležité během provádění prvků
stranu samotné

provádění

některých

adekvátně
prvků

hluboko a rychle dýchat, na druhou

správné dýchání stimuluje. Nutností

ovládnout svůj dech, aby mohly být prvky provedeny správně, se ženy učí uvědomovat si
a poznávat své dechové možnosti a posilují dýchací svaly.
Celkovým posílením a protažením
držení

těla,

napomáhá i

což má
dobře

zpětný

svalů během

tance také dochází ke zlepšení

vliv i na správné dýchání a zažívání. K správnému postoji

tvarovaná podélná a

příčná

klenba chodidla. Ta je také

posilována, zejména při tanci na špičkách a v podřepu.
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během

tance

Pánev a pánevní dno
Protože je

během

tance kladen takový

důraz

na pohyb

boků

a pánve, dochází k

posílení pánevního dna a k prokrvení celé pánevní oblasti. To má pozitivní vliv na
snížení bolestivé menstruace. Protože je orientální tanec ve svých pohybech velmi blízký
cvikům

během něj, stejně
kostrčí
při

jako v

těchto

metodách, pracuje s bederní a

křížovou

oblastí

se

páteře,

s

a s pánevním dnem, domnívám se, že je pravděpodobné, že i on má podpůrný vliv

problémech s početím a s donošením dítěte, kterých v
Současně

se

doporučuje

i jako forma

současné době

těhotenského cvičení

dokonce i k urychlení porodu a snížení porodních bolestí
jistě

současně

Mojžíšové (Strusková, Novotná 2003) nebo gynekogymnastice a

není náhodou, protože orientální tanec je

některými

během

a

stále přibývá.

přípravy

na porod,

první doby porodní. To

autory považován za

původní

tanec rodiček (Marková, 2002, Petříček, 2002).

Rakovina prsu
článku zveřejněném

V

na internetu pod názvem Healing through oriental dance

(Shira, 2000) autorka uvádí i možný vliv na orientální tanec při prevenci rakoviny prsu a
jeho podpůrný vliv pro pooperačním zotavování. Opírá se o norskou studii uveřejněnou v
červenci

1997 v Harvard Health Letter, která zjistila, že u žen, které se věnují sportovním

aktivitám

alespoň čtyři

hodiny

týdně,

je o 37% nižší

pravděpodobnost,

že se u nich

vyvine rakovina prsut3.
Samozřejmě

se zde nejedná o specifický vliv orientálního tance, ale spíše o vliv

pohybových aktivit obecně.
O kladném vlivu pohybových aktivit na prevenci rakoviny se
Křivohlavý.

Uvádí, že " ...u žen se prokázalo, že

cvičení může

zmiňuje

zabránit rozvoji rakoviny

prsu. Berstein, Henderson, Henich, Sullivan-Halley a Ross zjistili, že ženy, které
celkem

čtyři

a více hodiny týdně,

měly

1

o 50% nižší výskyt rakoviny prsu''

cvičily

(Křivohlavý,

2001)

Trávení

3 To je zřejmě následkem toho, že fyzická aktivita snižuje hladiny ženských hormonů estrogenu a progesteronu,
jejichž zvýšené hodnoty se mohou spolupodílet na některých formách rakoviny prsu.
1
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upravení zažívacích obtíží, orientální tanec má

stejně

jako každá

fyzická aktivita, vliv na zrychlení metabolismu a zlepšení práce

střev.

Navíc ale

Co se

týče

poskytuje intenzivní masáž
stahováním a

vnitřních orgánů,

uvolňováním břišních svalů při

která

způsobena

Je

pravidelným

kroužcích pánve. Masáž podporuje

prokrvení vnitřních orgánů, zlepšuje jejich činnost a příznivě působí na peristaltiku střev.
V neposlední řadě je

důležité

uvést pozitivní vliv orientálního tance na snižování

nadváhy.

Souvislost s reflexní terapií
Zajímanou myšlenkou je vliv orientálního tance na reflexní zóny chodidel. Protože
se

tančí

bosky a noha se opírá a odráží od podložky v

různých

stimulaci různých bodů na chodidlech. Technika působení na různé

úhlech, dochází k

části těla

stimulující

odpovídající reflexi pomocí stlačování bodů na chodidlech se nazývá reflexní terapie14.
Při

tanci se jedná především o stimulaci patní oblasti a oblasti chodidla od

po nárt, která se opírá o zem při tanci na
zejména s pánevní oblastí a spodní
Protože se zde nejedná o cílené

špíčkách.

špičky

Pata je v reflexní terapii asociována

částí páteře, špička

s hlavou , krkem a hrudníkem.

stlačování přesných bodů

jako při reflexní terapii, bude

tato funkce orientálního tance spíše jen okrajová a nespecifická.

N egativní vliv
Orientální tance může mít na fyzický stav samozřejmě i vliv negativní. Pokud před
tancem nedojde k dostatečnému prohřátí a protažení, nebo pokud nejsou jednotlivé prvky
a pohyby

prováděny správně, může

následným bolestem

svalů

a

kloubů.

mít tanec

důležité

Proto je

pouze v tom rozsahu, v jakém to

těl

násilím, i když se zdá, že rozsah je

zpočátku

přesně opačný

umožní.

efekt a

každý pohyb

Rozhodně

může

dojít k

provádět opatrně

není vhodné

dělat

a

pohyby

velmi malý nebo žádný. To nakonec platí

pro veškerou pohybovou aktivitu.

1

4 Reflexní terapie (reflexologie, terapie zón) je stará masážní technika. Je založena na myšlence, že projekce
celého těla na ohraničenou plochu můžeme, podobně jako na mozko.-é kůře, nalézt i na chodidlech a rukách. Pro
tyto ohraničené okrsky těla se ujal název mikrosystémy. Stimulací bodů v mikrosystému můžeme ovlivňovat
související části celého těla a zasahovat tak do jejich funkce. Zájemce o reflexní terapii odkazuji na monografii
Jiřího Janči Reflexní terapie. Tajemná řeč lidského těla (1991)

-52-

4.7.2. Vliv na psychiku
O vlivu pohybové aktivity a
zmiňovala

již v kapitolách

hlavně

aerobní aktivity na

těmto tématům věnovaným

člověka obecně

jsem se

zaměřím hlavně

a proto se zde

na

vlivy specifické pro orientální tanec.
Klinická psycholožka Lara ve svém článku Psychological genefits of bellydancing
(www. Dreamingofjeannie.aullara.html) shrnuje

účinky

člověka důležité

Uvádí, že z psychologického hlediska je pro každého
pro sebe a moci
zvyšuje

dělat věci

sebevědomí

věkových

kategorií a

jen pro vlastní radost a

orientálního tance na psychiku.

potěšení.

Jeho hlavním

přínosem

sám

Orientální tanec podle ní

a sebeúctu, protože je to tanec, který mohou
rozměrů.

čas

mít volný

tančit

ženy všech

pro duševní zdraví shrnuje do

tří

bodů:
součástí je

Jeho

•

Je pohybovou aktivitou, která způsobuje, že se vyplavují endorfmy

•

Je formou sociálního kontaktu

Uvolnění

hudba, která je sama o

sobě prospěšná

•

a radost

Již jsem uvedla, že fyzická aktivita v
radosti a euforie, což je

důsledkem

přiměřené míře způsobuje

vyplavování

endorfmů

do krevního

stavy

řečiště.

orientální tanec má na psychiku takovýto dopad. S tím se pojí i dobrý pocit z
sebe sama a toho, že se

člověk překonal

a

udělal něco

uvolnění,

pro sebe a své zdraví.

Proto i

překonání

Mě

samotné

dává ale orientální tanec i ještě něco navíc, co mi plavání nebo atletika neposkytne. Je to
kontakt s mým

tělem prostřednictvím

zrcadla.

Může

se to jevit

banálně,

tance před zrcadlem, kdy není cílem výkon ani rychlost jako u jiných

vypadat

dobře,

ale po

sportů,

se tento pocit opravdu dostaví. Za žádných jiných okolností

hodině

ale cítit se a
mě

na ulici

neosloví tolik lidí, jako právě po cestě z lekce orientálního tance domů.

Uvolnění

a napětí

Orientální tanec je technika,pro jejíž zvládnutí se
dva protiklady -

uvolnění

a

napětí.

zatížené a napnuté, jej totiž nutné

člověk

Po ovládnutí mnoha
zůstat

napnou a pohyb nelze vykonat. Jedná se

v celkovém
především
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v

sobě

prvků, při

uvolnění,

musí

naučit

spojit

nichž jsou svaly

jinak se svaly

o velmi rychlé a drobné

příliš

třesy

a

chvění rozličných částí těla

Během

se

obě

zůstává jedna

nich

poloviny

jedné poloviny

a o již zmiňované izolace.

těla

těla

polovina těla v klidu, zatímco druhá je v pohybu, nebo
sobě.

hýbou nezávisle na

a přitom udržet druhou v

to plnou koncentraci na své

tělo,

Zvládnout správné korigování pohybu

uvolnění

a nehybnou je obtížné. Vyžaduje

zvládnutí techniky

pohybů,

ale

hlavně současné

propojení obou již zmiňovaných protikladů- uvolnění a napětí.
Tanec

zároveň učí příliš intenzivně

to má podobný efekt jako přílišné
tanečnice naučí při

napětí.

se na jednotlivé pohyby

nesoustředit,

protože

Domnívám se, že když se oba tyto protiklady

tanci v sobě spojit, mohou si pak tuto schopnost přenést i do ostatního

života.

Kontakt s vlastním tělem
Mezi hlavní

účinky

prohloubení kontaktu s vlastním
neexistují žádné

věrohodné

propagátoři řadí

orientálního tance na psychiku jeho
tělem,

zvýšení ženskosti a

sebevědomí.

Protože zatím

můžeme

o tomto vlivu

studie zabývající se touto otázkou,

orientálního tance jen spekulovat.
Mám za to, že lepší poznání možností a ovládání pohybu
tělem

prohlubuje. Domnívám se také, že

účast

ženám a kde se atributy ženskosti jakou jsou
považují za

něco,

co je krásné, musí

zmiňovaném článku
případ

v

něm

i

tanečnice

hýždě,

boky,

ňadra

a

určeny

břicho

k rozvoji vyššího

pouze

vyzdvihují a

sebevědomí.

V již

Healing throgh oriental dance (Shira, 2002) jeho autorka uvádí

některé

touto nemocí. Jako

kontakt s vlastním

na kurzech, které jsou

nutně přispět

dívky nemocné bulimií, která

Zmiňuje

těla

začala navštěvovat

hodiny orientálního tance.

aspekty, které tato dívka uvedla jako podpůrné

nejdůležitější

se jeví

zjištění

jsou při tanci krásné. To jí pomohlo

této pacientky, že i

přehodnotit svůj

při

jejím boji s

silnější

a starší

vztah k vlastnímu

tělu

a

svou představu o ideálu krásy. Jako pozitivní uvádí i podpůrný vliv sociální sítě a vztahů,
které se na hodinách naváží.

Sebehodnocení a spokojenost se sebou
Křivohlavý

(200 1) také uvádí, že byl prokázán kladný vliv pohybové aktivity na

zvýšení míry sebehodnocení. Soenstroem (1988,

Křivohlavý,

studií, zabývajících se tímto vztahem a naznačil model tohoto
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2001)

zveřejnil přehled

působení.

"Domnívám se,

že kladný vliv

cvičení nepůsobí přímo,

vlastní hodnoty,

povědomá

o síle

ale "oklikou"- přes zvyšování sebedůvěry, pocitu

sebekázně

(discipliny),

pocitů

zlepšeném celkové fyzickém vzhledu, pocitu zvýšené energie apod.
Stricklin v

článku

povědomí

zdraví,

(Křivohlavý,

o

2001)

Belly dancing and cultural influences od body image (www.

Visionarydance. com/cutural_influence.html) píše o vlivu body image na spokojenost se
dříve

sebou. Uvádí, že každému dá jeho okolí
Lidé se podle něj
tělo.

příliš často ztotožňují

nebo

později

najevo, že není perfektní.

se svým tělem a domnívají se, že Já rovná se mé

Potvrzení své jedinečnosti a hodnoty hledají potom spíš ve svém okolí než v

proto pokud se domnívají, že jejich
nenávidět

své

tělo

tělo

neodpovídá tomu, co je krásné,

a tedy i sami sebe. Orientální tanec

umožňuje

sobě,

začnou

a

pak

ženám lépe vnímat

vlastní tělo a pochopit, že fyzický vzhled, mé tělo, nerovná se nutně Já.

Ženskost
Ke zvýšení ženskosti

může přispět

jak vyšší spokojenost s vlastním lépe

poznaným a ovládnutým tělem, tak i lepší přijetí sebe sama a své postavy, jejíž srovnání
se

děje

vzhledem k jinému ideálu krásy, než je v naší společnosti běžný. Orientální tanec

totiž vyzdvihuje oblé ženské tvary, které

při

tanci lépe vypadají a

vytvářejí konečný

celkový efekt lépe než vystupující kosti a vyhublá těla.

Ladnost, kreativita a spontaneita
Orientální tanec také podporuje rozvoj ladnosti, která je
ženskostí. Nácvik ladných

pohybů během

tance

umožňuje

tradičně

asociována s

jejich osvojení si a využití v

každodenním životě.
Protože orientální tanec není

nutně

spjat s choreografií, ale je spíše

improvizační,

domnívám se, že také podporuje kreativitu a spontaneitu.
Obzvláště

v

závěrečné

fázi lekce

během

emoce tancem a uvolnit tak případný stres.
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improvizace je pak možné projevit své

,

III.

v

,

EMPIRICKA CAST

1. Cíl praktické části
Cílem praktické části mé diplomové práce je zjistit, zda by byl orientální tanec
v praxi použitelný i u osob s mentální retardací, zda by po tomto druhu pohybu byla u
mentálně postižených dívek poptávka a jestli některé z center, které se orientálním
tancem zabývají takovéto služby poskytují nebo by byli ochotné o nich alespoň
uvažovat.
Dále bych ráda osobně oslovila vytypovanou skupinu dívek a prostřednictvím
několika lekcí je zkusila několik základních prvků orientálního tance naučit a v ideálním
případě je i pro tento druh tance nadchnout.

2. Hypotézy
Na základě cílů byly stanoveny tyto hypotézy:
HYPOTÉZA Hl: Předpokládám, že mentálně postižené dívky mají o orientální tanec
zájem a to, že ho netančí vypovídá pouze o tom, že jim ho doposud
nikdo jako volnočasovou aktivitu nenabídl.
HYPOTÉZA H2: Předpokládám, že se na trhu nevyskytuje žádné taneční centrum
nebo studio, které by se orientálním tancem mentálně postižených
chtělo zabývat neboť tato část společnosti (mentálně postižení) není
dostatečně komerčně atraktivní.
HYPOTÉZA H3: Předpokládám, že orientální tanec je pro dívky s mentálním
postižením velice vhodný a že variabilita tance se přizpůsobí
možnostem dívek, aniž by byla porušena estetická a pohybová
hodnota tance.
HYPOZÉZA H4: Předpokládám, že orientální tanec by se dal v budoucnosti využít pod
vedením tanečních terapeutů jako ideální prostředek terapie všude,
kde se taneční terapie používá.

3. Metody práce
3.1.

Charakteristika vybraného souboru

Pro svou práci jsem si zvolila čtyři děvčata s Diagnostického ústavu Tloskov.
Velikou výhodou pro obě strany bylo, že DÚSP Tloskov je přímo v místě mého rodiště,
takže oslovení a výběr dívek byl naprosto nenáročný. Většinu z nich jsem osobně znala
již před započetím kurzu a s ostatními mi pomohla jejich sociální pracovnice.
Zvolila jsem dívky v podobném věku jako jsem já, s mírným až středním stupněm
mentální retardace. Celá má práce se tedy vztahuje k tomuto stupni mentálního postižení.
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Data pro svou praktickou část diplomové práce jsem sbírala jednou týdně, po dobu
jednoho měsíce. Lekce tance nepřesahovala 45 minut.

3.2.

Metody

Zmapování dosavadních výzkumných poznatků z oblasti vzdělávání mentálně
postižených, taneční a pohybové terapie a vlivu orientálního tance na člověka. Vytvoření
metodiky úvodních hodin pro tanec mentálně postižených aplikování této metodiky
v praxi se skupinou mentálně postižených dívek.

4. Výsledky výzkumu
4.1.

Terénní průzkum

Jako jeden z cílů této práce jsem si dala zjistit, zda v případě, že by mentálně
retardovaná dívka měla zájem se orientální tanec učit nebo ho alespoň vyzkoušet, by
mohla oslovit jedno z mnoha pražských center, kde se orientální tanec vyučuje a za
jakých podmínek.
Vyrazila jsem proto do terénu a požádala o krátký rozhovor v sedmi známých a
úspěšných tanečních centrech. Oslovila jsem taneční studio Na boso (pod vedením snad
nejznámější a nejúspěšnější orientální tanečnice a průkopnice orientálního tance u násAdly el Chombelik), taneční studio Happy Time, Dalilla, taneční školu Hollabella,
Maureen, centrum tance Rehanur a Taneční školu Amide Ismet Hassan- Vyskočilové.
Předem musím poděkovat za vřelé přijetí ve všech zmíněných tanečních studiech
a ocenit i jejich upřímný zájem o danou problematiku a ochotu mi pomoci.
Rozhovor probíhal nenásilnou formou, hovor spíše sám plynul tak, aby se týkal
mého tématu. Tedy jejich zkušeností s vedením orientálního tance pro mentálně
postižené a možnosti mentálně postižené dívky navštěvovat jejich kurzy nebo se jakkoli
zapojit do dění a akcí té které taneční školy.
I přes různé odlišnosti v postoji a názory na tanec mentálně postižených se
všechna taneční studia shodla v několika zásadních věcech. Předně nikdo z nich žádnou
zkušenost s vedeních takto specifických kurzů nemá, ale každý z těchto oslovených
lektorů by byl ochoten takový kurz vést nebo se o to alespoň pokusit! Nápad tančit
orientální tanec s dívkami s mentální retardací jim připadal objevný a shledávali ho
velice přínosným pro všechny zúčastněné strany. Nikde jsem se nesetkala z odmítavým
nebo pesimistickým postojem, nikde nikdo nehledal důvody proč by to nešlo. Naopak
vyšlo najevo, že spoustu lektorů má s mentálně postiženými zkušenost jako s lidmi velice
citlivými na melodii a rytmus a s velikým talentem pro vnímání hudby vůbec. Všichni si
byli vědomi specifických potřeb při učeník, které by takto handicapované tanečnice
určitě vyžadovaly, ale nikomu nepřišlo pomalejší tempo výuky a pomaleji dosažené
výsledky jako zásadní problém.
Byla jsem velice mile překvapena jak postojem tanečních škol k novým nápadům,
tak ale i celou náhle vzniklou situací. Čekala jsem , že když bych přijdu do tanečního
centra s otázkou: "Mohla bych jako mentálně retardovaná dívka navštěvovat vaše
kurzy .... ?" Setkám se buďto s odpovědí "Ano jistě, takové kurzy vedeme" a nebo "Ne,
bohužel, takové kurzy u nás nevedeme". Odpověď byla ale úplně jiná a zarážející, ve
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smyslu :"Vlastně proč ne? Nikdy jsme takové kurzy nevedli, ale proč to nezkusit! Jestli
vy MÁTE ZÁJEM, my JSME OCHOTNI.
Celá tahle nově objevená skutečnost na mě udělala veliký dojem a nadchla mě
svou jednoduchostí. Může to být opravdu tak, že v Praze jsou stovky mentálně
retardovaných dívek, které by měly zájem se orientální tanec naučit a desítky tanečních
center, které by byly ochotny pro tyto dívky otevřít kurzy, ale obě strany o sobě vzájemně
ještě neví?

4.2.

Ukázka rozhovoru s představitelkou

tanečního

centra

Pro přiblížení si situace vedeného rozhovoru s tanečním studiem jsem s rozhodla
nastínit, jak asi přibližně takový dialog vypadal.

Já:" Navštěvuje nebo navštěvoval vaše kurzy někdo mentálně postižený?"
T.S.: "Ne, nikdy''
Já:"Kdyby měl zájem měl by možnost? Kdybych já byla mentálně postižená a chtěla se
k vám přihlásit, mohla bych?
T.S.:" V

podstatě

asi ano"

Já:" Zařadili byste mě do běžného kurzu? Nebo byste zvažovali otevření speciálního
kurzu pouze pro mentálně postižené, v případě, že bych si přivedla i kamarádky?"
T.S. :"Já bych se nebránila ani jedné možnosti! Určitě by se dalo vyřešit obojí, kdyby
měl někdo zájem. Osobně bych si myslela, že účelnější pro mentálně postižené dívky by
asi bylo zřízení vlastního speciálního kurzu. Kurz by byl veden jejich tempem a nekladl
by na takové nároky na koordinaci a přesnost. Odboural by se tak problém, který by mohl
vzniknout v případě integrované dívky do běžného kurzu a to její pocit, že NESTÍHÁ."
Já:" Takže byste zvažovali
retardovaných dívek?"

otevření

takového kurzu, v

případě

zájmu ze strany mentálně

T.S. :"Určitě ano!"
Já:" Má někdo z vašich lektorů nebo lektorek zkušenost s vedením
nebo tance pro mentálně postižené?

kurzů taneční

terapie

T.S. :" Tak to bohužel nemá. Nemohu mluvit za své kolegy, ale já osobně bych byla
určitě ochotná si v tomto směru vzdělání prohloubit. Pokud by to bylo potřeba ...... .
Já:" Myslíte, že by to pro vedení kurz mentálně postižených

potřeba

nebylo?"

T.S. :" Myslím si že kdybych vše předem prokonzultovala s nějakým odborníkem a
nastudovala dostatek literatury, nebylo by další vzdělání až tak nutné ............. Mám
praxi s orientálním tancem dětí. U obou dvou skupin by v podstatě šlo jen o to ,,mluvit
jejich řečí" a přizpůsobit vše jejich schopnostem. Troufla bych si na to."
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Já:" Znáte nějaké taneční centru, které by se zabývalo orientálním tancem
postižených dívek?"

mentálně

T.S. "Ne to neznám ....... ....... ... "
Já:" Na závěr otázka.Podle vašeho názoru , myslíte si jako orientální tanečnice že by byla
orientální tanec vhodný i jako způsob terapie? Nejen tedy jako volnočasová aktivita ale
jako terapeutický prostředek?
T.S. :"V každém případě! A myslím,že už se o to dokonce i někdo pokoušel v souvislosti
s bulimií a mentální anorexií. Ale určitě by se to dalo rozšířit i na další obory. Je to přece
pohyb plný volnosti a pohybu ........... !
T.S. = Taneční studio

4.3.

Základní prvky orientálního tance pro
jejich metodika

mentálně

postižené a

Před

zahájení svého prázdninového kurzu jsem si nejdříve složila jednoduchou
taneční choreografii na krátkou egyptskou skladbu. Choreografii jsem vymýšlela tak,
aby použité taneční prvky a kroky byly co nejsnadnější, nebylo potřeba dlouhodobého
nácviku ani velké koordinace pohybu, ale zároveň byla zábavná a efektní.
Nakonec jsem použila pouze několik základních prvků orientálního tance.
Základní taneční postoj s pokrčenými koleny, výpady a kroužky v pánvi a ladné pohyby
paží a zápěstím.
K těmto základním tanečním prvkům jsem vypracovala metodické postupy,
schůdné pro dívky s lehkou a střední mentální retardací. Nácvik jednotlivých prvků je
pojat hravou formou a vždy se snažím přiblížit daný pohyb pomocí přestav.

4.3.1. Základní postoj
Na začátku veškerého tančení je nejdůležitější si osvojit správný postoj. V tanečním
postoji u orientálního tance platí, že:
• Hlava sedí volně a lehce na páteři.
• Šíje je volně pohyblivá a uvolněná.
• Kolena jsou lehce pokrčená.
• Stydká spona je skloněná mírně dopředu a nahoru.
• Pánev je široce rozložená.
• Paže volně visí z ramenních kloubů, lopatky jsou mírně skloněny k zemi.
• Hruď se zvedá dopředu.
• Dech je pravidelný a pomalý.
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Metodika základního postoje
V postoji orientálního tance je důležité správné rozložení hmotnosti do chodidel.
Skoro celá váha spočívá na hranách chodidel. Nohy jsou mírně rozkročeny v šíři boků,
chodidla rovně vedle sebe stojí na zemi. Kolena jsou lehce pokrčená a také rovně vedle
sebe. Když jsou kolena správně pokrčená, boky jsou pak pružné a uvolněné. Rovná
pánev podepírá páteř. Ramena mírně pokleslá dozadu. Představíme si, že k hrudi máme
přivázanou šňůrku, která
nám zvedá a roztahuje hrudní dutinu. Také hlavu drží
imaginární provázek zpříma a s lehce zvednutou bradou. Dýcháme pravidelně, aby
vzduch proudil až dolů do pánve.

4.3.2. Pohyby boků
Výchozí postoj k pohybům boků byl podrobně popsán v předešlé části jako
základní postoj.
Při pohybů boků můžeme ruce položit na boky a tak budeme lépe vnímat jejich
pohyb nebo paže mohou volně viset po obou stranách těla. Když kroužíme boky, kolena
by měla zůstat v klidu.
Představíme si své boky jako obrovskou měchačku, kterou promícháváme husté
těsto.

Metodika kroužení boků
Výpady
Prudce vysuneme boky doleva a pak zase doprava, jako kdybychom chtěli někoho
nebo něco odstrčit. Můžeme si přestavovat konkrétní osobu nebo třeba skříň, kterou
chceme posunout po pokoji bez použití rukou. Pro větší názornost si vymyslíme, proč
ruce nemůžeme použít. (Jsou svázané za hlavou, jsou obě v sádře ... )
Pohyb musí být rázný a silový jako by posouvaná skříň byla hodně těžká.
Potom uděláme výpady dopředu a zase zpátky. Při výpadech dopředu a hlavně
dozadu je důležité si uvědomovat, zda nedochází k současnému prohnutí v bederní části
páteře a následnému "vystrčení zadečku". Proto si představíme, že nám někdo podél
bederní páteře přilepil pravítko a mi ho nesmíme výpady zlomit..
Kroužení boků
Při zvládnutí výpadů do všech světových stran pohyb postupně zrychlujeme a
následně se ho snažíme spojit v jeden souvislý kruh pánví.
Při malém kroužení boků se horní část těla nepohybuje. Pohyb boků podporují
stehna. Přestavíme si proto, že stojíme uprostřed čtverce, naše pánev je veliká měchačka
a my se snažíme krouživým pohybem dosáhnout až do jeho rohů. Začneme malými
kroužky a postupně zvětšujeme jejich velikost. Horní část těla by měla zůstat nehybná
Když to dobře půjde, můžeme si přestavit svou pánev jako střed spirály (šnečka),
která je uprostřed úzká a směrem ven se rozšiřuje. Začneme malými pohyby pánve ve
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středu

spirály a postupně kruhy zvětšujeme.
Nakonec se pánev pohybuje po vnějším obvodu spirály. Pak změníme
kroužení a vracíme se dovnitř spirály, až pohyb pánve bude skoro nepatrný.

směr

4.3.3. Pohyby paží a rukou
V orientálním tanci jsou ruce důležitým vyjadřovacím nástrojem. Je však
překvapivě těžké naučit se pohyby rukou ovládat. Začátečnice se většinou zaměřují
především na boky a hruď a zapomínají trénovat půvabné držení rukou.

Základní držení pro ruce
Ruce držíme tak, jako kdybychom jimi objímaly velký míč - lehce zvednuté před
tělem a od loktů směřují mírně dolů. Lokty jsou od těla a ramena tlačíme dolů. Pak
pomocí zápěstí, dlaní a prstů opisujeme kroužky směrem od sebe a k sobě. První impuls
k pohybu vychází z prostředníku, zbytek prstu se pohybuje za ním. Prsty stáčíme do
dlaně Gako kdybychom k sobě něco hrnuly), můžeme též držet u sebe palec a ukazovák.
Metodika kroužků zápěstím

Natírání stěny
Nejprve si představíme, že naše ruce jsou dvě malířské štětky, kterými velkými
tahy natíráme stěnu.
Předpažíme v úrovni prsou a pak pravou paži zvedneme nad hlavu tak, aby
směřovala dlaní dopředu. Levá paže zatím spočívá na noze.
Pak paže vyměníme, pravá spočívá na noze a levá maluje dlouhé, souvislé tahy
nahoru a dolů. Měly bychom předstírat, že paže jsou štětce a jejich pohybem nahoru a
dolů půvabně natíráme imaginární plochu před sebou. Procvičíme si plynulé přechody
střídání paží, abychom nedělaly trhavé pohyby.
Míchání marmelády
Po natírání stěny štětcem už umíme ladné pohyby v zápěstí nahoru a dolů a nyní je
čas se zaměřit na kroužek v zápěstí.
Paže zaujmou základní držení pro ruce, jakoby objímaly velký míč před sebou.
Nyní si přestavíme, že před každou rukou máme sklenici marmelády, kterou se snažíme
prsty zamíchat. Protože je ale sklenice hluboká, musíme použít především prostření prst,
protože je nejdelší a my chceme dosáhnout až na samé dno marmelády. Takto docílíme
přirozenou cestou ladného kroužku v zápěstí, kdy prostředníček je základním impulse,
tohoto kroužku.
Metodika hadích pohybů paží

Létající paže
Při tomto cvičení používáme paže jako křídla.
Máváme pažemi nahoru a dolů podél těla, jako by to byla ptačí křídla. Pohyby by měly
být lehké a graciézní. Začneme pomalu a vnímáme ladné pohyby a pravidelný dech.
Občas si uvolníme ramena protřesením.
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Létající paže jsou metodickou průpravou pro hadí paže, ale podle mého názoru
jsou hadí paže pro mentálně postižené zbytečně obtížné. Létající paže jsou stejně
půvabné a proto nám budou sloužit jako taneční prvek sám o sobě a ne pouze jako
průprava.

4.4.

Aplikace metodiky v praxi

4.4.1. l.Iekce orientálního tance s
DÚSP Tloskov

mentálně

postiženými dívkami z

Struktura hodiny
Svou první, úvodní lekci orientálního tance se čtyřmi mentálně postiženými
klientkami DÚSP Tloskov jsem rozdělila do několika krátkých částí tak, abych udržela
pozornost tanečnic co nejdéle. Celková doba hodiny nepřesahovala 45 minut. Samotnou
výuku jsem často zpestřovala různými ukázkami a povídáním, protože dívky ztrácely
rychle pozornost a nedokázaly se souvisle soustředit více než 5 minut.
Úvodní lekci jsem rozčlenila na tyto celky:
1. Seznámení s hodinou a orientálním tancem vůbec.
2. Rozcvička
3. Hlavní didaktická část
4. Závěrečná hra
5. Uvolnění a relaxace

1. Seznámení s hodinou a orientálním tancem vůbec

Slovo úvodem
V úvodu první hodiny, po vzájemném představení a potykání si, jsme si sedly
s tanečnicemi na zem do kruhu. Všechny byly velice zvědavé, co bude následovat a jaký
tanec dnes budeme tančit. Pověděla jsem jim proto stručně co to orientální tanec je a kde
se tančí. Použila jsem přirovnání s Českem a českou polkou. U nás když je svatba a hosté
se radují, že se nevěsta s ženichem berou, jdou na parket a tancují tam polku.
V arabských zemích, kde ženy nosí krásné závoje a dlouhé šaty, zase vezmou nevěstu
mezi sebe a tancují s ní břišní tanec.
Potom jsem si prohlédly několik fotografií břišních tanečnic, které jsem vzala na
ukázku s sebou. Tanečnice na fotografií dívky velice zaujaly a byly tak správně naladěné
na taneční ukázku.
Taneční

ukázka

Jako taneční ukázku jsem předvedla jednu atraktivní choreografii na typicky
egyptskou, lidovou píseň, kde se střídají divoké rytmy s ladnými a pomalými pohyby.
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Mé taneční vystoupení mělo obrovský ohlas, ale největší dojem udělal můj penízkový
pás, který jsem měla uvázaný přes boky. Jelikož jsem měla pro každou dívku penízkový
pás připravený, mohlajsemjim slíbit, že hned jak se rozcvičíme, naučím je s tímto pásem
zacházet.

2.

Rozcvička

Před nacvičování

jednotlivých

tanečních prvků

jsem se

důkladně rozcvičily

a

protáhly.
Procvičení hlavy

Stojíme rovně a provádíme úklony hlavou do stran a dopředu. Nejprve na pravou stranu,
dopředu, pak na levou stranu a opět dopředu. Poté si opřeme hlavu o pravé rameno,
půlkruhem ji pomalu přesuneme k levému ramenu a to samé opakujeme na druhou
stranu.
Procvičení ramen

Postavíme se rovně, ruce necháme volně podél těla ramena zvedáme střídavě nahoru a
dolů. Nejprve několikrát pravé rameno, pak levé a nakonec pravidelně obě ramena
střídáme. Pak paže rozpažíme a pomocí pohybu v ramenou opisujeme vedle těla velké
kruhy.
Procvičení trupu

Dáme si ruce bok a ukláníme se celým trupem napravo a nalevo. Pak spojíme ruce za
zády a s výdechem provedeme mírný předklon a s nádechem se vracíme zpět

3. Hlavní didaktická část
Seznámení s penízkovým pásem
Po rozcvičce následovalo dlouho očekávané zapůjčení a vyzkoušení penízkových
pásů. Každá tanečnice si vybrala podle barvy svůj penízkový pás, který mít zapůjčený po
celou dobu trvání našeho prázdninového kurzu.
Nejprve jsme se naučily, jak takový penízkový pás správně uvázat. Pak jsem dívky
vyzvala, aby si zvuk penízkového pásu vyzkoušely. Zkoušely jsme s ním poskočit,
proběhnou se po sálu a nebo si jen stoupnout a zatřepat boky tak, aby se rozcinkal.
Použití penízkového pásu je velice jednoduché, efektní a vděčné. Pás se totiž rozcinká
při sebemenším pohybu těla. Mé tanečnice tak byly spokojené, že to "umí" a že jim pás
. ".
" funguJe
Nácvik správného postoje
Nyní jsem pustila jako kulisu tichou orientální hudbu a vysvětlila, že nejdůležitější
v tanci je, umět si správně stoupnout. Tanečnice se postavily čelem k zrcadlu a zároveň
ke mně, takže mohly zároveň sledovat mé pohyby a kontrolovat se v zrcadle.
Stojíme rovně s nohama od sebe zhruba na šířku boků a mírně pokrčíme kolena.
Ne moc, jen tolik, jako by v kolenou byla pérka, která nám pruží. Chodidla rovně vedle
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sebe stojí na zemi.Břicho a zadeček uvolníme. Ramena mírně pokleslá dozadu.
si, že k hrudi máme přivázanou šňůrku, která nám zvedá a roztahuje hrudní
dutinu. Také hlavu drží imaginární provázek zpříma a s lehce zvednutou bradou.
Dýcháme pravidelně, aby vzduch proudil až dolů do pánve.
Jediným problémem u nácviku správného postoje se ukázalo nedostatečné
podsazení pánve a tudíž "vystrkování zadečku". Tyto obtíže mají ale na začátku všechny
i nepostižené tanečnice, a nejlepším řešením je časté opakování a nápodoba.
Postavíme se proto ne čelem, ale bokem k zrcadlu a při pokrčení kolen kontrolujeme,
zda nám zadeček příliš nepřečnívá. Jestliže přečnívá, snažíme se ho zatáhnout tak, aby
záda zůstala rovná.
Představíme

Nácvik správného držení rukou
Když jsem se naučily hezky si stoupnout, zkusíme si ještě správně držet ruce.
Představíme si před sebou veliký míč. Je opravdu veliký, takže ruce se před tělem musí
hodně zaoblit aby ho odejmuly, a přesto se dlaně nespojí. Lokty jsou od těla a ramena
tlačíme dolů.

Po chvilce nám míč zmizí a mi máme čas si obě paže vyklepat. Takhle zkoušíme
imaginární míč obejmout několikrát a několikrát ho zase nechat zmizet.
Nácvik kroužku v zápěstí
Nyní umíme hezky stát a hezky držet ruce a pokusíme se o kroužku v zápěstí.
Naučit se správně kroužit zápěstím tak, aby pohyb měl co největší rozsah a zároveň
vypadal elegantně není vůbec jednoduché. Jako pomůcka nám ale opět poslouží
konkrétní představa.
Představíme si, že naše ruce jsou dvě malířské štětky, kterými velkými tahy
natíráme stěnu.
Předpažíme v úrovni prsou a pak pravou paži zvedneme nad hlavu tak, aby
směřovala dlaní dopředu. Levá paže zatím spočívá na noze.
Pak paže vyměníme, pravá spočívá na noze a levá maluje dlouhé, souvislé tahy
nahoru a dolů. Měly bychom předstírat, že paže jsou štětce a jejich pohybem nahoru a
dolů půvabně natíráme imaginární plochu před sebou. Procvičíme si plynulé přechody
střídání paží, abychom nedělaly trhavé pohyby.
4.

Závěrečná

hra

Z nácviku kroužku pomocí uvolňování zápěstí nenásilně přejdeme do závěrečné
hry. Zvolíme rychlejší hudbu než při didaktické části a zesílíme hlasitost. Nyní si hrajeme
na malířky. Svými štětkami - pažemi můžeme natřít cokoli se nám v místnosti zlíbí.
Natíráme dveře, okna, stěny, koberec, zrcadla a nakonec i jedna druhou. Malujeme si
navzájem jinou barvu sukní a domalováváme si krásné dlouhé vlasy až na zem. Pak se
malování změní v legraci a my si malujeme dlouhé nosy a pod nosem fousy.
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Uvolnění

a relaxace

Vydýchání
Na

závěr

pustíme pomalou a klidnou hudbu a

věnuje

se vydýchání a celkovému

zklidnění.

Nejprve se posadíme do tureckého sedu, ruce dáme na kolena a zavřeme oči.
Dýcháme klidně a pravidelně, nadechujeme se i vydechujeme nosem.
Nyní se položíme na záda a nohy pokrčíme v kolenou. Ruce si položíme na břicho.
Snažíme se co nejvíce uvolnit a sledujeme, jak se nám při výdechu a nádechu mění
poloha rukou.
Závěr

Na závěr jsem si popřály hodně příjemných chvil, než se
na tom, že se těšíme na další společné setkání při hudbě a tanci.

opět

uvidíme a shodly se

4.4.2. 2. lekce orientálního tance s mentálně postiženými dívkami
z DÚSP Tloskov
Naši druhou taneční lekci, která se konala
na pět celků:

přesně

za týden od té

předešlé

jsem

opět rozčlenila

!.Slovní připomenutí minulé hodiny
2.Rozcvička

3.Hlavní didaktická část
4. Závěrečná hra
5. Uvolnění a relaxace
1. Slovní připomenutí minulé hodiny
Druhá lekce orientálního tančení začala vzájemným přivítáním a vyptáváním jak
se kdo za uplynulý týden měl. Všechny tanečnice si s sebou vzorně přinesly zapůjčené
penízkové pásy.
Následovalo připomenutí toho, co jsem dělaly minulou hodinu. Nakonec po
několika nápovědách jsme si společně vzpomněly na všechny činnosti, z minulé úvodní
lekce.
2. Rozcvička
Na dnešní lekci jsem naplánovala nácvik kroužku v zápěstí a průpravná cvičení na
kroužky v pánvi a proto i rozcvičku jsem zaměřila především na uvolnění kloubu zápěstí
a pánve.
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Procvičení hlavy

Nejprve opět procvičíme šíjové svaly a svaly krku. Stojíme rovně a provádíme úklony
hlavou do stran a dopředu. Nejprve na pravou stranu, dopředu, pak na levou stranu a opět
dopředu. Poté si opřeme hlavu o pravé rameno, půlkruhem ji pomalu přesuneme
k levému ramenu a to samé opakujeme na druhou stranu.
Procvičení paží a

ramen

Postavíme se rovně, nohy mírně rozkročíme tak, aby stoj byl stabilní. Paže rozpažíme a
začneme opisovat kroužky. Nejprve malé kroužky, postupně kruhy zvětšujeme až
skončíme u velkých a pomalých kruhů vedle těla. Pak obě paže předpažíme na úroveň
ramen a vše zopakujeme.
Nakonec si vzpomeneme na procvičování ramen z minulé hodiny a střídavě
zvedáme několikrát pravé a několikrát levé rameno. A opět zvedání ramen střídáme v co
nejrychlejším sledu.
Procvičení rukou

a zápěstí

Paže volně visí podél boků. Co nejvíce roztáhneme prsty rukou, pak uděláme z dlaní
misky a prsty ohneme jako pařáty.
Střídavě natahujeme a ohýbáme prsty desetkrát za sebou. Nakonec protřeseme
zápěstí.
Uvolnění trupu

Zaujmeme stabilní postoj s mírným stojem rozkročnýma dáme ruce v bok. Nejprve se
nakláníme trupem několikrát na pravou a několikrát na levou stranu. Nyní, stále
s rukama v bok, kroužíme trupem v takovém rozsahu, aby nám to bylo příjemné a
neztrácely jsme rovnováhu. Nakonec si zakroužíme i na druhou stranu, než je nám
přirozené. (Pravákům je většinou přirozený směr kroužení vpravo a levákům naopak
vlevo).
3. Hlavní didaktická část
Opakování naučených

prvků

Nejprve si vzpomeneme na to, co za taneční prvky jsme se naučily minulou lekci.
Znovu si zopakujeme všechna hlavní pravidla pro základní postoj. Připomeneme si, jak
nám musí šňůrka vytahovat hlavu nahoru, jak nám musí kolena prožit a znovu si
v zrcadle zkontrolujeme, zda máme pánev podsazenou a nevystrkujeme tudíž zadeček.
Pak si vzpomeneme jaké to bylo objímat imaginární míč a společně se základním
postojem cvičíme i základní držení rukou.
Nácvik kroužku v zápěstí-" míchání marmelády"

Když je držení těla i rukou stabilní, zkusíme se naučit půvabné kroužky v zápěstí.
Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, správný kroužek v zápěstí není vůbec snadná věc.
Ale umíme už uvolnit zápěstí ve směru nahoru a dolů i ze strany na stranu z minulého
"natírání štětcem". Nezbývá tedy, než si pomoci další didaktickou hrou a tou je" míchání
marmelády''.
Paže zaujmou základní držení pro ruce, jakoby objímaly velký míč před sebou.
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Nyní si přestavíme, že před každou rukou máme sklenici marmelády, kterou se snažíme
prsty zamíchat. Protože je ale sklenice hluboká, musíme použít především prostření prst,
protože je nejdelší a my chceme dosáhnout až na samé dno marmelády. Takto docílíme
přirozenou cestou ladného kroužku v zápěstí, kdy prostředníček je základním impulsem
tohoto kroužku.

Pohyby boků
Jako průpravné cvičení pro nácvik kroužku v pánvi jsem zařadila výpady boků.
Prudce vysuneme boky doleva a pak zase doprava, jako kdybychom chtěli někoho nebo
něco odstrčit. Můžeme si přestavovat konkrétní osobu nebo třeba skříň, kterou chceme
posunout po pokoji bez použití rukou. Pohyb musí být rázný a silový jako by posouvaná
skříň byla hodně těžká.
Potom uděláme výpady dopředu a zase zpátky. Při výpadech dopředu a hlavně
dozadu je důležité si uvědomovat, zda nedochází k současnému prohnutí v bederní části
páteře a následnému "vystrčení zadečku". Proto si představíme, že nám někdo podél
bederní páteře přilepil pravítko a mi ho nesmíme výpady zlomit.
Když jsou si tanečnice v předsunování a vysunování boků dostatečně jisté,
zrychlíme hudbu a snažíme se boky pohybovat do rytmu hudby. Můžeme udělat výpad
nejprve na každou čtvrtou, potom druhou a nakonec na každou dobu ve skladbě.

4. Závěrečná hra
Závěrečná

hra se vztahovala k průpravnému cvičení na kroužky v zápěstí. Zahrály
jsme si proto "Na mlsnou princeznu".
Vybrala jsem pomalou orientální skladbu, která je vhodná na krouživé pohyby
celého těla a rukou. Představily jsme si, že jsme všechny princezny na zámku. Že jsme
krásné a umíme i krásně tančit. Ale jsme také zároveň mlsné a nejradši máme
marmeládu. Ze všeho nejvíc nás baví ladně běhat po zámku a ochutnávat všechny druhy
marmelád.
Někdo běhal, někdo zvolna chodil, ale každý měl za úkol na určitých stanovištích
prstem několikrát zakroužit ve sklenici a labužnicky si olíznout prst. Pak jsem každá do
levé ruky uchopila imaginární sklenici se zavařeninou a dávaly si vzájemně ochutnat ze
svých sklenic. Měly jsem několik druhů marmelád, ale v každé bylo zapotřebí pořádně
zakroužit prostředníčkem, protože ve všech už zbylo jen trochu po dně.

5. Uvolnění a relaxace

Vydýchání
Předchozí hra na princezny nás příjemně naladila tak jsme se s úsměvem vydýchaly.
Nejprve ve stoje s upažením a úklonem dolů. Pak na podložce v lehu na zádech. Pokrčily
jsem kolena a daly si ruce na břicho. Opět jsem sledovaly měnící se pohyb ruky na břiše
při výdechu a nádechu. Vydechovaly jsem a nedochovaly se nosem a snažily se, aby se
břicho při nádechu lehce vzedmulo proti dlaním a při výdechu se opět vtáhlo.
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Nácvik správného břišního neboli bráničního dýcháni je jistě při tanci velmi
důležitý, ale jsem si jistá, že není v silách mých ani mých tanečnic, naučit se tuto
techniku během čtyř lekcí. Pochopení a zvládnutí bráničního dýcháni by vyžadovalo
několika měsíční průpravu a intenzivní nácvik.
Závěr

S pocitem, že jsme stále krásné princezny jsem se
paláce.

rozloučily

a

odtančily

každá do svého

4.4.3. 3. lekce orientálního tance s mentálně postiženými dívkami
z DÚSP Tloskov
Třetí,

tedy předposlední lekci orientálního tance se skupinou mentálně postižených
dívek jsem rozdělila do těchto částí:
1. Připomenutí minulých lekcích
2. Rozcvička
3. Hlavní didaktická část
4. Závěrečná hra
5. Uvolnění a relaxace
1. Připomenutí minulých lekcí
Na začátku naší třetí prázdninové lekce jsem si nejprve popovídaly o tom, co už
jsem se v předešlých lekcích naučily a co nás naopak ještě čeká. Děvčata si vzpomněla
hlavně na obě dvě závěrečné hry z první a druhé taneční hodiny. Seznámila jsem
tanečnice s hlavním cílem dnešní hodiny a to naučit se dělat správný kroužek pánví.
2. Rozcvička
Původně

jsem zamýšlela dělat pro dívky rozcvičky rozmanité a vždy zařadit
nový cvik, aby nebyla rozcvička monotónní a nudná. Po prvních hodinách jsem
ale změnila názor. Lidem s mentální retardací monotónnost nejen že nevadí, ale naopak
jim vyhovuje více než rozmanitost. Když byla druhá rozcvička jiná než první, byly
nepříjemně překvapeny, že děláme něco jiného než minule a dožadovaly se "té jejich"první rozcvičky.
Rozhodla jsem se tedy až do konce kurzu program rozcvičky ani závěrečných
relaxačních cvičení neměnit a udělat z nich tak pevný bod před začátkem a na konci
didaktické části, která se měnit musí.
nějaký

Procvičení hlavy

Nejprve opět procvičíme šijové svaly a svaly krku. Stojíme rovně a provádíme úklony
hlavou do stran a dopředu. Nejprve na pravou stranu, dopředu, pak na levou stranu a opět
dopředu. Poté si opřeme hlavu o pravé rameno, půlkruhem ji pomalu přesuneme
k levému ramenu a to samé opakujeme na druhou stranu.
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Procvičení paží a

ramen
Postavíme se rovně, nohy mírně rozkročíme tak, aby stoj byl stabilní. Paže rozpažíme a
začneme opisovat kroužky. Nejprve malé kroužky, postupně kruhy zvětšujeme až
skončíme u velkých a pomalých kruhů vedle těla. Pak obě paže předpažíme na úroveň
ramen a vše zopakujeme.
Nakonec si vzpomeneme na procvičování ramen z minulé hodiny a střídavě
zvedáme několikrát pravé a několikrát levé rameno. A opět zvedání ramen střídáme v co
nejrychlejším sledu.

Procvičení rukou

a zápěstí
Paže volně visí podél boků. Co nejvíce roztáhneme prsty rukou, pak uděláme z dlaní
misky a prsty ohneme jako pařáty.
Střídavě natahujeme a ohýbáme prsty desetkrát za sebou. Nakonec protřeseme
zápěstí.
Uvolnění trupu

Zaujmeme stabilní postoj s mírným stojem rozkročnýma dáme ruce v bok. Nejprve se
nakláníme trupem několikrát na pravou a několikrát na levou stranu. Nyní, stále
s rukama v bok, kroužíme trupem v takovém rozsahu, aby nám to bylo příjemné a
neztrácely jsme rovnováhu. Nakonec si zakroužíme i na druhou stranu, než je nám
přirozené.

3. Hlavní didaktická část
Opakování již naučených

prvků

V úvodu didaktické části si nejdříve připomeneme vše, co jsem se naučily minule
a předminule. Dívky jsou sice schopny poměrně rychle mé pohyby napodobit, ale jejich
paměť je krátkodobá a tak každou hodinu začínáme v podstatě od začátku. Je nutno
zrekapitulovat naprosto všechny maličkosti, které minulou hodinu již bez problémů
dělaly. Znovu použít všech pomocných představ a nejlépe i stejnými slovy vše
připomenout.

Kroužek v pánvi

Základním předpokladem zvládnutí kroužení pánví je schopnost výpadů doprava,
doleva, dopředu a zpět a to v co nejrychlejším sledu.
Při zvládnutí výpadů do všech světových stran pohyb postupně zrychlujeme a
následně se ho snažíme spojit v jeden souvislý kruh pánví.
Při malém kroužení boků se horní část těla nepohybuje. Pohyb boků podporují
stehna. Přestavíme si proto, že stojíme uprostřed čtverce a snažíme se krouživým
pohybem dosáhnout až do jeho rohů. Začneme malými kroužky a postupně zvětšujeme
jejich velikost. Horní část těla by měla zůstat nehybná
Když to dobře půjde, můžeme si přestavit svou pánev jako střed spirály, která je
uprostřed úzká a směrem ven se rozšiřuje. Začneme malými pohyby pánve ve středu
spirály a postupně kruhy zvětšujeme.
Nakonec se pánev pohybuje po vnějším obvodu spirály. Pak změníme směr
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kroužení a vracíme se

dovnitř

spirály, až pohyb pánve bude skoro nepatrný.

Kroužek pánví kombinovaný s třesy
Kroužek v pánvi je sice základním, ale zdaleka ne jednoduchým tanečním prvkem
orientálního tance. Kroužkem v pánvi vše začíná a i končí, protože je v podstatě
základem všech ostatních složitějších figur. Proto je jeho nacvičení stěžejní a nemá smysl
se ve výuce posouvat dál, dokud není kruh bezchybně zvládnut.
N a pohled vypadá kroužek sice jednoduše, ale necvičené tělo se kroužením brzy
vyčerpá a proto jsem se rozhodla kroužek střídat s třasy boky (a penízky!) v jakémkoli
směru, ale do rytmu hudby.
Pro tento druh pohybu je vhodná rychlá, temperamentní hudba s výraznými
akcenty.
Stouply jsem si proto s tanečnicemi proti sobě a střídaly do rytmu hudby vždy tři
pomalé kroužky pánví a jeden třas boky.
4.

Závěrečná

hra

Hra na vláček
Jako závěrečnou hru, která nejlépe nenásilným způsobem procvičí právě objevené
kroužky v pánvi jsem zvolila hru "Na vláček".
Všechny tanečnice včetně mně si stoupneme za sebe tak, abychom utvořily
klasický vláček. Já budu dělat pro začátek lokomotivu, abych celý vláček vedla.
Tanečnice se drží dívky před sebou lehce za boky, tak aby dobře cítila její pohyb, ale
zároveň ji v pohybu neomezovala. Pravidlo hry je takové, že váček se musí pohybovat do
rytmu hudby vždy čtyřmi kroky dopředu a následně čtyřmi kroužky v pánvi na místě.
Když už byla mašinka slibně rozjetá, postoupila jsem své vedoucí místo
lokomotivy slečně za mnou a zařadila se až za poslední vagon vlaku. Tímto způsobem
jsem se posouvala vždy o jednu tanečnici dopředu tak, abych mohla zároveň kontrolovat
boky dívky přede mnou a aby tanečnice za mnou cítila, jak má kroužek v pánvi správně
vypadat.

5. Uvolnění a relaxace
Vydýchání
Jako obvykle se nejprve posadíme do tureckého sedu, ruce dáme na kolena a
zavřeme oči. Dýcháme klidně a pravidelně, nadechujeme se i vydechujeme nosem.
Nyní se položíme na záda a nohy pokrčíme v kolenou. Ruce si položíme na břicho.
Snažíme se co nejvíce uvolnit a sledujeme, jak se nám při výdechu a nádechu mění
poloha rukou.
Závěr

Dnešní lekce byla ve
unaveni.

svižnějším

tempu a tak se rozcházíme v bujaré

příjemně
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náladě

a

4.4.4. 4. hodina orientálního tance s mentálně postiženými dívkami
z DÚSP Tloskov
Naše čtvrtá orientální lekce je i lekcí závěrečnou a proto jsem se snažila její obsah
co nejvíce odlehčit a zatraktivnit. Cílem hodiny už není naučit se nějaký nový taneční
prvek, ale všechny naučené prvky si zopakovat a pokusit se je poskládat do jednoduché,
předem připravené choreografie.
Jako zpestření jsem si na hodinu přinesla barevné hedvábné šátky, vonné tyčinky a
svíčky.

Lekce bude rozdělena do těchto částí:
I. Připomenutí minulých lekcí
2. Rozcvička
3. Nácvik choreografie
4. Improvizace
5. Závěr

I.

Připomenutí

minulých lekcí

V úvodu naší závěrečné hodiny si jako obvykle slovně osvěžíme vše, co jsme se za
uplynulé lekce naučily. A je toho poměrně mnoho. Umíme už zaujmout správný základní
taneční postoj, umíme krásně držet paže, umíme kroužit zápěstím jako bychom prstem
vytíraly sklenici, umíme udělat výpady bokem jako bychom odstrkovaly těžkou skříň a
kroužit pánví jako by to byla veliká měchačka. Umíme ale i spoustu jiných prvků, které
jsem se sice neučily, ale přesto je umíme a ve své následující choreografii použijeme. Je
to třeba tleskání nebo dupání.
2. Rozcvička
Rozcvičíme

se prostřednictvím naší staré,

osvědčené rozcvičky.

Procvičení hlavy

Nejprve opět procvičíme šíjové svaly a svaly krku. Stojíme rovně a provádíme úklony
hlavou do stran a dopředu. Nejprve na pravou stranu, dopředu, pak na levou stranu a opět
dopředu. Poté si opřeme hlavu o pravé rameno, půlkruhem ji pomalu přesuneme
k levému ramenu a to samé opakujeme na druhou stranu.
Procvičení paží a

ramen
Postavíme se rovně, nohy mírně rozkročíme tak, aby stoj byl stabilní. Paže rozpažíme a
začneme opisovat kroužky. Nejprve malé kroužky, postupně kruhy zvětšujeme až
skončíme u velkých a pomalých kruhů vedle těla. Pak obě paže předpažíme na úroveň
ramen a vše zopakujeme.
Nakonec si vzpomeneme na procvičování ramen z minulé hodiny a střídavě
zvedáme několikrát pravé a několikrát levé rameno. A opět zvedání ramen střídáme v co
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nejrychlejším sledu.
Procvičení rukou

a zápěstí
Paže volně visí podél boků. Co nejvíce roztáhneme prsty rukou, pak uděláme z dlaní
misky a prsty ohneme jako pařáty.
Střídavě natahujeme a ohýbáme prsty desetkrát za sebou. Nakonec protřeseme
zápěstí.

Uvolnění trupu

Zaujmeme stabilní postoj s mírným stojem rozkročnýma dáme ruce v bok. Nejprve se
nakláníme trupem několikrát na pravou a několikrát na levou stranu. Nyní, stále
s rukama v bok, kroužíme trupem v takovém rozsahu, aby nám to bylo příjemné a
neztrácely jsme rovnováhu. Nakonec si zakroužíme i na druhou stranu, než je nám
přirozené.

3.Nácvik choreografie
Létající paže
Jako jediný nový prvek v této hodině se naučíme tzv. létající paže. Je to naprosto
jednoduchý prvek, který ani není potřeba se dlouze učit. Každý si určitě někdy
představoval, že jeho paže nejsou paže ale křídla a pomocí těchto křídel si létá po
místnosti.
Máváme pažemi nahoru a dolů podél těla, jako by to byla ptačí křídla. Pohyby by měly
být lehké a graciézní. Začneme pomalu a vnímáme ladné pohyby a pravidelný dech.
Občas si uvolníme ramena protřesením.
Choreografie
• Předehra
Se závojem nad hlavou ladně přitančíme do sálu až
rozložíme po svém pravém boku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dotančíme

na své místo a závoj si

kroužek pravou rukou 6x
kroužek pánví Sx
kroužek levou paží 6x
kroužek pánví s rukama v základním držení Sx
6 kroků dozadu, na šestý krok tlesk
Sti pohyby "křídel" doletíme zpět na místo
6 kroků dozadu, na šestý krok tlesk
Sti pohyby ,,křídel" doletíme zpět na místo

Nyní celou sestavu (bez předehry) zopakujeme ještě jednou.
• Dohra
Na dohru opět uchopíme závoj, který po celou dobu ležel po našem boku a se
závojem nad hlavou vytančíme ze sálu.
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4. Improvizace
Nejedná se o improvizaci v pravém slova smyslu, protože cílem není žádná nová
taneční kreace ani posunutí tanečnic v jejich kreativitě.
Pouze si uděláme příjemnou atmosféru a zatančíme si bez ohledu na všechna
předešlá pravidla orientálního tance.
Společně zatáhneme veškeré rolety a závěsy v sále,zhasneme světla a zapálíme
svíčky a vonné tyčinky. Vybereme oblíbenou píseň a pustíme se do tančení.
Neurčovala jsem naprosto žádná pravidla, každý si mohl tančit podle svého a
nebo napodobovat pohyby mé. Tančily jsem se závojem jako víly v lese i prudce třásly
penízkovým pásem jako divošky z Afriky.
Velice si osvědčila metoda zhasnutí světel a tančení jen při světle svíček.
Ztlumené osvětlení funguje okamžitě a spolehlivě jako odbourávač studu a rozpaků.

5. Závěr
Závěr

celého prázdninového kurzu se konal v blízkém bistru, kde jsme vše
probraly nad šálky čajů a káv. Byl veselý i dojemný zároveň. Pro obě dvě strany byl kurz
úplně nová zkušenost a za obě dvě strany snad mohu mluvit, že to byla zkušenost
příjemná. Všechny účastnice kurzu projevily zájem takovýto
druh pohybu dále
provozovat a orientálnímu tanci se dlouhodobě věnovat.
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4.5.

Ověření

a yýsledky hypotéz

K hypotézám uvedených v části 2 uvádím tyto výsledky:
HYPOTÉZA Hl: Tato hypotéza se jednoznačně potvrdila. Mentálně postižené dívky
jeví o orientální tanec veliký zájem a přestože se snún nikdy dříve
nesetkaly, velice rychle si ho oblíbily.
HYPOTÉZA H2: Tyto hypotéza se nepotvrdila. Po terénním průzkumu se ukázalo, že
většina tanečních center a tanečních studií by byla ochotná se tancem
mentálně postižených zabývat. Několik z nich dokonce podobné
neziskové aktivity již provozuje, pouze ne ve spojitosti s orientálním
tancem právě mentálně postižených.
HYPOTÉZA H3: Tato hypotéza se potvrdila. Orientální tanec se ukázal být velice
vhodný pro dívky s mentálním postiženún. Jejich snížená koordinace
a horší motorika neměla žádný podstatný vliv na konečný estetickopohybový zážitek.
HYPOTÉZA H4: Tato hypotéza se podle mého názoru potvrdila. I po praktické
zkušenosti s tancem mentálně postižených si stále myslím, že
orientální tanec by se dal účelně využít v taneční terapii. Samozřejmě
pod vedením zkušeného tanečního terapeuta.
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IV.

,

v

ZAVER

Orientální tanec je tancem žen, je o ženách, o ženském těle. V této diplomové
práci o něm bylo řečeno mnoho. O jeho historii, symbolice, významu i vlivu na tělesný i
psychický stav. Zbývá tedy poslední konstatování: Orientální tanec je tanec který nezná
předsudky. Je pro
ženy štíhlé i baculaté, pubertální i v klimakteriu, energické i
neprůbojné a nyní si troufnu tvrdit- "zdravé" i handicapované.
Mentálně

retardovaná žena zůstává obvykle nedostatečně pohybově rozvinuta po
celý svůj život. Nenaučí se dostatečné pohybové orientaci v prostoru, manipulaci
s vlastním tělem, ani nemá takovou schopnost abstraktního myšlení, aby dokázala bez
problémů improvizovat
Cílem orientálního tance ale není jen naučit mentálně postiženou dívku ladnému
pohybu nebo zvýšit její fyzickou zdatnost a posílit tak zdraví. Mnohem důležitější je
fakt, že tanec spojuje přiměřenou fyzickou zátěž, patřičnou dávku relaxace a uvolnění,
ale hlavně - ponechává prostor pro vyjádření a rozvoj vlastní osobnosti. Oslavuje
ženskost jako takovou a každý, kdo je žena, se z něj může těšit.
Na počátku mé práce jsem byla sama plna strachu, zda to já i mé taneční žákyně
dokážeme. Měla jsem strach, že sama nemám orientální tanec dostatečně technicky
zvládnutý, abych ho mohla někoho kvalitně naučit a uvědomovala jsem si i nedostatek
svých pedagogických zkušeností. Před první lekcí našeho tancování jsem si dělala
podrobné přípravy a formulovala v nich každou větu, kterou jsem hodlala pronést. Teď
už vím, že to všechno bylo zbytečné a že daleko účinnější je vsadit na přirozenost. Že
podstatou veškerého pedagogického vedení je navázání vztahu se svými žáky a učit je ať už cokoli - rád.
Mou poslední obavou bylo, že můj předpoklad, že se orientálním tancem mentálně
postižených dívek nikdo nezabýval pouze z důvodu, že to nikoho nenapadlo, není
pravdivý. Měla jsem pocit, že možná přede mnou desítky profesionálních tanečnic
zkoušelo stavět na podobných předpokladech jako já, ale z nějakého důvodu, který mi
není znám -neuspěly. Že ve skutečnosti existují a mě se je pouze nepodařilo najít.
Nyní už ale téměř jistě mohu říct, že to tak není. Po světě zkrátka chodí spousta
orientálních tanečnic a spousta mentálně retardovaných dívek, a až se jednou potkají,
vzniknou nové kurzy a nové semináře, nová soustředění a nové školy orientálního tance.
teprve pak, až se tyto školy osvědčí a vzniknou nějaké hmatatelné a měřitelné výsledky,
možná vznikne i nový terapeutický směr, který ke svému působení bude jako způsob
taneční terapie používat právě orientální tanec.
Mne nezbývá než doufat, že jsem svou diplomovou prací k tomuto propojení
orientálního tance, taneční terapie a mentálně postižených dívek alespoň částečně
přispěla .
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Příloha č.

1

Kazuistiky
Pro lepší představu uvádím kasuistiky všech čtyřech mých žákyň. Pro zachování
anonymity a s ohledem na ochranu osobních údajů uvádím pouze křestní jména.

Andulka
Narozena
Diagnóza

28.6. 1976 v Popradu
středně těžká mentální retardace

Andulka se narodila jako nedonošená, ve 32. - 34. týdnu gravidity, nezralá a
podchlazená. Porodní váha byla 1700 g, délka 44 cm. V Sti měsících života byla pro
velmi špatné sociální poměry v rodině na rok umístěna do kojeneckého ústavu. Při
propuštění z ústavu bylo dítě hodnoceno jako hypotrofické, retardované, váha při
propuštěni 7230 g. V průběhu pobytu v ústavu byli rodiče za dítětem pouze jednou.
Po propuštění se rodiče stěhují do Čech.
První návštěva dítěte pediatrem v Čechách byla v roce 1981, kdy konstatoval
výraznou psychomotorickou retardaci a bylo doporučeno zařazení dítěte do Zvláštní
MŠ. Dítě bylo doporučeno k vyšetřeni Pedagogicko psychologické poradně, kam se
ovšem rodina nedostavila.
V roce 1982 bylo provedeno psychologické vyšetření na dětské psychiatrii
v Přibrami se závěrem: mentální úroveň nelze zjistit, dítě neni zřejmě vedeno ani ke
kontaktu, ani ke kreslení, ani k prohlížení obrázků. Mluví zcela nesrozwnitelně.
Doporučen odklad školní docházky a kontrola za půl roku.
Po odkladu školní docházky bylo doporučeno, aby děvče navštěvovalo MŠ, ale
návštěva byla nepravidelná, nedbalá.
V roce 1986 nastoupila do DÚSP Tloskov.
Andulka pohledem sociální pracovnice DÚSP Tloskov
Andulka byla pro svém příchodu k nám umístěna ve výchovném oddělení, na dívčí
skupině. Postupně se učila zvládat domácí práce - mytí nádobí, stlaní, zametání,
naučila se i vyšívat a plést.
V roce 1997 se přestěhovala na "Chaloupku" (forma chráněného bydlení při
DÚSP Tloskov) se svým přítelem Honzíkem. Partnerský vztah se postupně změnil na
přátelský. Na Chaloupce mají k dispozici celý byt a zahrádku, chovají spolu dokonce i
dva pejsky.
Andulka se u nás stále vzdělává ve večerní alternativní škole. V roce 2000
Ukončila kurz základního vzdělání podle osnov pro Praktickou školu.
Zájem rodiny: do smrti otce v roce 1991 jezdila pravidelně domů, otec býval často
opilý a nevracel dceru v dohodnutém termínu. Během času se Andulka přestala těšit
domů, pak odmítala s tátou jet, brečela. Na náš podnět bylo přezkoumáno rodinné

prostředí

a nařízena ústavní výchova. Nyní jezdí asi jedenkrát ročně k tetě a jedenkrát
k sestře. Občas si i telefonují

Klinický obraz Andulky z roku 2006
Soběstačnost

Přepere si drobné prádlo, vyčistí boty, uloží oblečení. Částečně žehlí. Umyje

nádobí, zvládne úklidové práce.
Vlastní očekávání klienta

Je spokojena s dosavadní pracovní činnosti. Splnilo se jí
s přítelem Přála by si mít častější kontakt s rodinou.

přání

bydlet

společně

Vlastní rodina - kontakt a jeho forma

Matka moc zájem o dceru neprojevuje, občas přijela se sestrou na návštěvu.
Kontakt s rodinou udržuje prostřednictví sestry - návštěvy, dopisy, telefonický
kontakt. Zájem se strany v posledních třech měsících poněkud ustal, prý se
přestěhovala a nemárne adresu.
Závěr

a plán pro nadcházející období

Klientka je spokojena s dosavadní pracovní i zájmovou činností. Doporučuji ji
nechat beze změny, rozvíjet a prohlubovat smyslové a rozumové vnímání. Vést
k samostatnosti, pořádku a pravdomluvnosti.
Vzdělávání-

Andulka pracuje pomaleji, je trpělivá a poměrně snaživá. Občas zalže.
Čte velmi pomalu, slabikuje. Potřebuje delší čas na procvičení, delší pauza, kdy nečte
(prázdniny) se ihned negativně promítne- zpomaleně slabikuje, koktá atd. Čte velmi
jednoduché texty, obsahu čteného rozumí částečně, je stimulována návodnými
otázkami. Většinou dovede jednoduše odpovědět. V psaní zvládá opis i přepis textu,
diktát slabik. Samostatnou tvorbu vět a diktát slov nezvládne. Počítá poměrně
samostatně, v oboru O - 20. Věcné učivo zvládá částečně s určitou dopomocí. Někdy
předstírá, že učivu rozumí, ale zpětnou vazbou se ~istí, že tomu tak není
Tělesná

výchova- je vytrvalá, snaživá, méně obratná. Plave s destičkou, chodí na
kroužek přehazované, volejbalu a kopané. Ze zimních sportů zvládá částečně běžecké
lyžování v nenáročném terénu zúčastnila se Zimní speciální olympiády Horní Malé
Úpě v běžeckém lyžování, ale bohužel, její závod byl pro nepřízeň počasí zrušen.
V červnu hrála přehazovanou na Národním turnaji v Dřevěnicích.

Irenka
Narozena

27. 8. 1974 v Prešově

Diagnóza

Mírná mentální retardace

Irenka se narodila společně se svým dvojčetem Ludvíkem 27. 8. 1974 a
prospívala dobře. Pro neschopnost matky pečovat o děti byla umístěna nejprve
v kojeneckém ústavu a později v Dětském domově Prešov. Následně byla
hospitalizována v PL HavHčkův Brod a v roce 1986 byla umístěna do DÚSP Tioskov.
Irenka má dalším osm sourozenců. Kromě dvou nejstarších jsou všechny děti
umístěny v různých ústavech sociální péče a dětských domovech.
Psychologické vyšetření při příjmu do DÚSP Tloskov v roce 1986
Irenka je pohledná dívka štíhlé postavy, rómské národnosti. Kontakt navazuje
spontánně, zpočátku je trochu stydlivá, ale ochotně spolupracuje.
Motorika jemná i hrubá je neporušena, zručná i při práci s drobnými předměty.
Řeč je v normálním tempu, srozumitelná,slovní zásoba odpovídá defektu. Má
slabší vyjadřovací pohotovost, ale mluví v jednoduchých i složitějších větách. Zvládá
stručnou, méně přesnou reprodukci textu.
Grafomotorika - umí se podepsat, opsat jednotlivá slova. Psaní dle diktátu
nezvládne - pouze jednodušší slova, ostatní převážně zkomolené. Velmi pomalé
tempo.Celkový kresebný projev velmi úhledný, patrna pravidelnost tahů. Odpovídá
zhruba 8 - 9 vývojovým rokům.
Přečte několik jednoduchých slov, čtení textu jako celku nezvládne. Umí sčítat i
odčítat v oboru do 1O, s náznakem zvládnutí jednoduché aritmetické úlohy.
Myšlení samostatné, konkrétní, chápe souvislosti, zvládá jednoduché analogie.
Celkové tempo myšlení pomalé, vázne logičnost.
Pozornost je schopna koncentrovat i delší dobu, ale při duševní činnosti je patrna
zvýšená unavitelnost. Paměť převážně mechanická, krátkodobá.
Všeobecná informovanost relativně na dobré úrovni, orientovaná osobou, místem i
časem. Nejlepší - sociální orientace.
Irena není příliš ambiciózní, snadno se vzdává, za špatné výsledky se stydí. Dbá o
svůj zevnějšek, chodí upravená, chce se líbit.
Emoce - velmi citlivá, nevyrovnaná, časté změny nálad. Snaží se o dominantní
postavení v kolektivu, ovlivňuje dle svého slabší jedince. Celkově osobnost spíše
lehkomyslná, nevyrovnaná, společenská se snahou vynikat. Je vnitřně poznamenaná
konflikty z rodiny, touha po vnitřní sebeobraně. Chce žít ve spořádaných poměrech.
Je přístupná podnětným a zajímavých vztahům. Pro získání (posílení) sebedůvěry
potřebuje úspěch. Návrat do rodiny kategoricky odmítá.
Závěr
zátěž.

- mentální retardace - výchovná zanedbanost, citová deprivace, hereditámí
Citová labilita.

Irenka očima sociálpí pracovnice
Už při přijetí byla Irenka schopná postarat se o sebe i menší děti ve skupině,
pomáhala při krmení, oblékání, při úklidu. Až v Tloskově se naučila číst, psát a
počítat, až donedávna navštěvovala večerní školu.
Vystřídala několik druhů bydlení - nejprve na výchovné skupině dvanácti děvčat,
později na "Chaloupce" (chráněné bydlem). Pak se pro neshody se svou spolubydlící
Jiřinkou odstěhovala na ,,Růžek''. Zde bydlela se svým partnerem několik let. Po
opakovaných konfliktech se spolubydlícími žije nyní v samostatném domku se svým
přítelem- od letošního jara. Zvykla si, zařizuje zahrádku, je opět spokojená.
Od března 2007 pracuje na plný úvazek mimo ústav, až do té doby měla pouze
minimální úvazek přímo v Tloskově jako uklízečka.
V Tloskově byl rovněž její bratr, který si přál po skončení nařízené ústavní
výchovy odejít. Irenu občas navštěvoval, teď už tu nebyl asi dva roky. Irena odmítala
a dosud rázně odmítá jakýkoliv kontakt s matkou, jediné hezké zážitky z dětství jsou
spojeny s osobou babičky
Od roku 2006 je částečně způsobilá k právním úkonům

Lucka
Narozena

31. 7. 1980

Diagnóza

DMO- kvadruspastická fonna
Střední mentální retardace

Lucka se narodila z prvního, rizikového těhotenství matky, ale spontánně a
v termínu. Maminka prodělala ve třetím měsíci těhotenství autohavárii. Po porodu
prospívala uspokojivě, ale během několika týdnu byla ~evná psychomotorická
retardace. Od čtvrtého měsíce byla ve strojku pro dysplasii kyčlí, dále ortopedická
péče. V roce 1985 prodělala operaci kyčlí a v roce 1988 byla léčena pro ochrnování
lícního nervu. Vzhledem k postižení (DMO) se u Lucky nikdy nerozvinula řeč.
Do svých sedmi let byla Lucka v péči maminky, od roku 1987 je ale umístěna
v DÚSP Tloskov.
Klinický obraz Lucky z roku 2003

Aktivity a vzdělávání
Logopedické hodnocení: Řeč není vzhledem k postižení rozvinuta. Mluvené řeči
však rozumí, reaguje adekvátně na jednoduché pokyny. Při komunikaci používá
některých svých znaků nebo gestikulaci. Učí se používat znaky z jazykového

programu Makaton a používat piktogramy.
Chování
Lucie je dívka přátelské, mfrné a klidné povahy, v kolektivu kamarádů i personálu
je velmi oblíbena. Ráda se zapojuje do aktivit všeho druhu. Vhledem k základní
diagnóze DMO je kromě rozumové oblasti narušena i motorika a řeč. Chůze je
samostatná o širší bázi se sníženou stabilitou. Ke zvládnutí nerovností potřebuje
oporu. Vzhledem k nerozvinuté řeči komunikuje gesty a pomocí piktogramů.
Dorozumění často činí potíže. Mluvené řeči rozumí v oblastech běžného dění,
abstraktní myšlení vázne. Vyžaduje citovou blízkost, má přítele, s nímž udržuje
platonický vztah. Je schopna samostatně si obstarat v areálu ústavu drobné nákupy,
doma zvládá pomocné práce při udržování chodu domácnosti. Nadále však přetrvává
nutnost podpory asistentů, aktuálně mentální věk na úrovni max. šesti let, IQ 35.
Chování ve volném

čase

Tancuje, vybarvuje, poslouchá rádio, televizi, skládá různé skládanky.
Komunikace
Nemluví, vydává zvuky, sliní, mluvenému slovu rozumí. Dorozumí se gestikulací.
Motorika
Veškeré předměty drží levou rukou.

Chůze je

kolébavá, v nerovném terénu nejistá.

Soběstačnost

Hygienu zvládá s dozorem, obléká se samostatně. V jídle je částečně samostatná jí pouze lžící, maso se jí musí překrájet. Umí pít z hrnečku i ze skleničky
Lucka očima sociální pracovnice DÚSP Tloskov
Lucinka je z rodiny bez hereditární zátěže, ale maminka prodělala v třetím měsíci
těhotenství autohavárii. O dítě se starala sama s babičkou, která dodnes pro Lucinku
jezdí na prázdniny a na vánoce. Mimo to jí několikrát ročně navštěvuje.
Lucka je milá, čistotná, přátelská dívka, nemluví, ale řeči rozumí a správně
reaguje. Nadměmě sliní. Nezvládá delší chůzi, ale v rámci ústavu ji pohyb nedělá
problém. Je oblíbená zaměstnanci i klienty, nejraději má kamaráda Mariana, který
občas jezdí i k ní do rodiny.
Otec odešel od rodiny v roce 1992, v roce 1995 bylo manželství rozvedeno.
Lucka byla zbavena povinnosti vzdělávat se, ale nyní pravidelně a ráda navštěvuje
školu při našem ústavu.
Způsobilosti k právním úkonům zbavena není, nebyla podána žádost ani ústavem,
ani rodinou. Zatím nebyla akutní potřeba, aby Lucinka měla stanoveného opatrovníka,

protože matka s babičkou dobře fungují a s ústavem ve všem spolupracují.

Jana
Narozena

18.2.1983

Diagnóza

Mentální retardace středního stupně s retardací řeči na bázi
organického poškození
DMO - hypotonická fol'll13, těžká refrakční vada, myopii gratis

Jana se narodila z druhé gravidity matky, těžce nedonošená v sedmém měsíci
těhotenství. Od narození byla neustále nemocná. Byla trvale v péči dětského neurologa
pro psychomotorickou retardaci, která postupně programovala. Následně byla
hospitalizována na rehabilitačním oddělení Košumberk, dále léčena po stupňující se
neklid dětským psychiatrem. V roce 1989 byla zproštěna školní docházky a umístěna do
DÚSP Tloskov.
Psychologické vyšetřeni při přijetí do DÚSP Tloskov z roku 1990
Menši dívka, pyknického vzhledu se sklonem k obezitě, maskulinní vzezření.
Celková pohyblivost vystačuje běžným potřebám, ale pohybově je méně zdatná, pomalá,
těžkopádná. Jemná motorika nepoškozena ,ale není příliš obratná. Motorické dovednosti
upevněny na pravé ruce.
Sociální kontakt navazuje spontánně, ráda na sebe upozorňuje. Úkolovou situaci
pojímá jako hru, je motivována především možností sociálního kontaktu. Pozornost
zpočátku dobrá, vzhledem k motivaci se snaží spolupracovat, ale v průběhu času se
objevuje únava, ulpívavost a náznaky stereotypii. Pracovní tempo je výrazně pomalé,
úkoly plní za neustálého pobízení. Na pochvalu reaguje úsměvem, ale hlavní motivací
není.
Ve spontánním projevu se vyjadřuje v jednoduchých krátkých větách. Řeč je
obtížně srozumitelná, na řeči četná dyslalie. Chudý slovník, v úkolové situaci odpovídá
jednoslovně, pomalu.
Samostatná kresba je na hranici čmáranice a znakové kresby. Napodobí kruhový
pohyb, svislou a vodorovnou čáru, ale tužku drží neobratně.
S dětmi kontakt spontánně nenavazuje, na vyzváni se zapojí do společenských her,
ale déle u nich nevydrží, zaujmou jí pouze hry pohybové. Ve společnosti dětí se dokáže
podřídit. Ráda si hraje sama- prohlíží si knížky - stereotypní činnosti.
Jana očima sociální pracovnice DÚSP Tloskov
Jana k nám přišla v roce 1989 na podkladě matčiny žádosti. Rodina je sociálně
slabá, s otcem nemáme mnoho let žádný kontakt, na dceru neplatil výživné a byl proto
stíhán za zanedbání povinné výživy.
Matka je jednodušší osobnost, hereditární zátěž v rodině popírá. Poslední roky je
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Přfloha č.

5 - Rozhovor s Anife Ismet Hassan -

Vyskočilovou

Pro zpestření ještě uvádím roztomilý rozhovor s Anife Ismet Hassan Vyskočilovou. Paní Hassan - Vyskočilová sice nebyla z časových důvodu schopna se
rozhovoru se mnou fyzicky zúčastnit, ale byla tak moc laskavá a poslala mi svůj názor
na celou problematiku e-mailem. Cituji v nezměněné podobě, pouze s drobnými
gramatickými korekcemi:

Orientální tanec je složitá kombinace i pro dívky normální- tělesně
nepostižené, co se týče orientálního tance jestli mohou to dělat postižené
dívky je to běh na dlouhou trať, chodí ke mně ženy od 15 do 65 let a je to
těžké je naučit koordinaci pohybu a co se týče mentálně postižených dívek
to pro nimi bylo vy spíše velice složité kombinace ne jen prvku tance ale i
koordinace.
Už 5 let spolupracuji s různými ústavy napřfldad ústav v Psárech a
tam jsem se pokoušela o něco takového, ale pravda je, že byla to veliká
práce dívky aby tancovaly na obyčejnou písničku. Jako terapie byla by
dobrá výuka PILATES a co si myslím že nejen je rozcvičí, ale i posílí ducha.
Možná že by některé dívky co jsou postižené méně pohybově dokázaly by to
zatancovat, ale pokud postižení bylo by obsáhlejší, je těžké takto nemocný
člověk aby se soustředil, pro mě není žádný člověk diskriminantní (já
nikoho nediskriminuji, pozn, autora), protože já beru člověka tak, jak mi
vyzařuje jeho povaha na začátku, když jsem s mentálně postiženými a
vidím, že jakýkoli sport dokáží sami je to úcta k nik, že to dokázali. Možná
v budoucnosti bych uvažovala o výuce s postiženými dívkami, ale jak jsem
v předních řádcfch psala, je to BĚH NA DLOUHOU TRAT.

