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ANOTACE 

Bakalářská práce v teoretické části charakterizuje rytmus v širším slova smyslu a rozvoj 

rytmických hudebních schopností a dovedností v rámci hudebních činností v mateřské 

škole. Praktická část popisuje metody, průběh a výsledky akčního terénního výzkumu, 

který si kladl za cíl zmapovat rytmické schopnosti a dovednosti předškolních dětí a 

případně definovat překážky bránící rozvoji těchto schopností a dovedností. Hlavní 

metodou výzkumu je porovnání pretestu s posttestem a vyhodnocení individuálních 

výkonů dětí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rytmus, hudební schopnosti a dovednosti, hudební činnosti, mateřská škola  

ANNOTATION 

Bachelor thesis in theoretical part characterizes the rhythm in a broader sense and 

development of rhythmic musical abilities and skills in the context of musical activities in 

kindergarten. The practical part describes the conduct and results of the action field 

research, which aimed to map out a rhythmic skills of preschool children and possibly 

define the obstacles to the development of these skills. The main research method is to 

compare pretest to posttest and evaluation of individual performance of children. 
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I  Teoretická část 

1 Úvod 

Můžeme říct, že vnímání rytmu a rytmických vztahů je jednou z prvních věcí, kterou dítě 

dokáže už v lůně matky. Rytmus patří mezi prapůvodní principy fungování světa, 

s citlivostí k nim se narodí každý člověk. Bez rytmu není života, protože život sám o sobě 

je rytmickým cyklem. Neustále se proměňující svět se nám může jevit jako vyspělý a 

pokrokový, vyvíjí se ale v pravidelných rytmických cyklech, jejichž principy zůstávají od 

počátku světa stejné. Jsou to přírodní principy jako střídání ročních dob, spánku a bdění, 

tlukot srdce. To vše má každý člověk v sobě obsaženo ještě před tím, než přijde na svět. 

Životem a našimi volbami si sami určujeme, zda budeme s přírodou žít v úzkém kontaktu a 

necháme tak na sebe dopadat pravidelnost chodu světa nebo se skrze nejnovější 

technologie uzavřeme do pohodlí, které nás v konečném důsledku oddělí od nás 

samotných. 

Zvolila jsem si zpracování tématu rytmu v hudbě, abych zmapovala jeho rozvoj v letech 

předškolního období a případně popsala, co jeho rozvoji brání. Co se celostního vývoje 

člověka týče, je to doba nejvyšší akcelerace rozvoje ve všech oblastech, hudební 

nevyjímaje. Podle hudební ontogeneze je předškolní věk považován předně za dobu 

rozvoje rytmického vnímání, intonační dovednosti jsou zde v počátcích a jejich rozvoj 

pokračuje výrazně i dále v mladším školním věku. 

V bakalářské práci přibližuji čtenáři mnou vybrané pedagogické osobnosti, na jejichž 

poznatcích, zpracovaných metodických postupech a v jejich době revolučních myšlenkách 

jsem postavila praktické výzkumné šetření. Dále se zaobírám přístupy k rozvíjení 

hudebnosti a složkami hudebnosti samotné. Jednu celou kapitolu jsem věnovala pouze 

složkám rytmu, abych podrobněji popsala jemné nuance v jejich terminologii. V hudební 

ontogenezi přiřazuji k obdobím vývoje dítěte (včetně prenatálního) hudební projevy 

demonstrující se skrze hrubou motoriku. V závěru teoretické části podrobně popisuji 

veškeré hudební činnosti, které v druhé polovině práce nazývám jen jmény. V praktické 

části jsem si stanovila cíle a výzkumné otázky, popisuji metody a etapy terénního akčního 

výzkumu, který v závěru hodnotím.   
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2 Původ slova rytmus 

Rytmus pochází z řeckého rhythmos (plynutí), což je odvozeno od slovesa rhein (téci, 

plynout). Řecký hudební teoretik a žák Aristotela Aristoxenos z Tarentu popsal rytmus 

jako „řád času“ nebo „uspořádání dob“. Aristoxenovy spisy patří mezi nejstarší dochované 

spisy o hudbě. [El. Z. 1] 

Podle slovníku cizích slov je definice slova rytmus (v hudbě): „pravidelné střídání 

přízvučných a nepřízvučných dob (přesněji: konkrétní vnitřní členění metrických jednotek 

na nižší (nebo vyšší) soustavu, složenou z přízvučných a nepřízvučných částic“. (Klimeš, 

1987, s. 626).  

Z obou definic popisujících charakter rytmu je tedy zřejmé, že se jedná o propojení času, 

řádu nebo uspořádání, plynulosti či návaznosti a nějakých metrických jednotek a částic. 

Jsou to jakési složky, které jsou obsaženy všude ve světě, přírodě a zároveň v každém 

z nás, jakožto součástech přírody. Je tedy logické, že je člověk ke vnímání rytmu od 

přirozenosti citlivý, ať už se jedná o koloběh života, střídání ročních dob nebo pouhý tep 

srdce. Dává nám to pocit řádu, jistoty a působí tak na další rozvoj osobnosti. Rytmus 

v hudbě má nad lidskou myslí dokonce takovou moc, že ji dokáže přivést až do 

neprobádaných duchovních stavů, které mohou být pozitivního, ale i negativního 

charakteru. Záleží, jak s ním naložíme. 
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3 Pedagogické osobnosti zabývající se rytmem a pohybem v hudbě 

Důvod, proč jsem si vybrala zrovna tyto čtyři zástupce hudebně pohybových a rytmických 

aktivit je prostý, a sice abych nastínila pozadí metod, které sama budu využívat ve 

výzkumném šetření.  

 

3.1 Emile Jaques-Dalcroze 

„Pohybovati se rytmicky a oddati se tělem i duší hudbě, jež nás vede a inspiruje, patří 

k nejvyšším radostem našeho života. Neboť tato radost vzniká z pocitu sdíleti s druhými to, 

co nám dala výchova! … Tato radost je nepostradatelnou součástí existenčních a 

úspěšných podmínek individua.“ (Jaques-Dalcroze, 1927) 

Hudební skladatel Emil Jaques-Dalcroze byl na sklonku 19. století významným 

hybatelem systému hudební výchovy na školách. Díky jeho ustanovení profesorem 

hudební teorie v roce 1892 na ženevské konzervatoři se mohl přirozeně zapojit do chodu 

hudební výchovy a otisknout do jejího vedení vlastní tvořivý přístup hudebně didaktických 

problémů. Stěžejním pilířem jeho novátorského postupu byl důraz na rytmus; v této oblasti 

propracoval Dalcroze vlastní systém tzv. „rytmické hudební výchovy na školách“. Princip 

spočíval v tom, že přisoudil určité harmonii, barvě či výšce tónu určitý pohyb a tím 

napomohl jedinci lépe prožít a pochopit hudbu. Původně byla tato metoda zamířena na 

hudebníky, jeho žáci ji však aplikovali i na umění tance. V roce 1905 tento systém 

prezentoval veřejnosti a sklidil veliký úspěch. Mohutná vlna, kterou tím rozpoutal, se 

přehnala celou Evropou; postupně se ale jeho hudebně pohybová cvičení vzdálila 

původnímu záměru a byla využívána spíše jako cvičení zdravotní. V Hellerau u Drážďan 

byl dokonce bratry Dohrny postaven „Vzdělávací ústav hudby a rytmu“ (Bildungsanstalt 

für Musik und Rhythmus), kde bylo záhy působení Dalcrozeho násilně přerušeno kvůli 

jeho protiválečným postojům. Nicméně Dalcroze pokračoval ve vedení nově založeného 

ústavu v Ženevě, v přednášení i v publikování odborné literatury. [El. Z. 2] 

Jakožto profesor hudební teorie na konzervatoři v Ženevě došel nemilého zjištění, a sice že 

jeho žáci mají vážné problémy se slyšením zapsaného partu či s rytmickým vnímáním 

hudby. Proto se jim Dalcroze začal intenzivně věnovat a oprašujíc principy „rytmické 
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hudební výchovy na školách“ chtěl ze svých žáků vychovat „rytmicky, tělesně i duševně 

vyrovnané“ jedince.  

„Podstatou metody Jaques-Dalcrozovy, jádrem jeho pojetí hudebně výchovného procesu je 

tedy rytmus jako základní tělesná schopnost, souvislý a opakující se proces, vyznačující se 

v každém svém projevu jedinečnou emocionalitou okamžiku, rytmus realizovaný 

prostřednictvím od sebe neoddělitelných dimenzí času a prostoru.“ (Mazurek, 1993, s. 11) 

 Přesto se nedá říci, že by Dalcroze opominul nebo zanedbal ostatní složky hudebnosti. 

Jeho promyšlený hudebně vzdělávací systém se skládal ze tří částí, a sice: 

1. Rytmická gymnastika (eurytmie) – skládá se z mnohačetných postupně 

rozvíjejících cvičení, která vedou jedince k upevnění smyslu pro rytmus jak sluchový, tak 

pohybový.  

2. Sluchová a intonační výchova – tento systém není zdaleka tolik propracovaný, jako 

rytmická gymnastika, nicméně Dalcroze se v tomto případě zaměřil na durovou stupnici a 

vztahy mezi konkrétními tóny. Uvádí zde mnoho postupů pomáhajících k lepšímu 

pochopení harmonie, modulace a zvláštní důraz klade, pro výchovu budoucích dirigentů, 

na důležitost umění frázování. Jelikož je ale k těmto všem cvičením zapotřebí být 

obeznámen již se základy hudební výchovy, doporučuje Dalcroze pracovat se staršími až 

dospělými jedinci. 

3. Improvizace – umění improvizace (klavírní) považuje Dalcroze jako vyučovatelné, 

je však podstatná pro umění jako takové, kdežto rytmická gymnastika a sluchově intonační 

výchova jsou potřebné pro běžnou hudební výchovu. Improvizace je brána jako pole 

působnosti, kde se setkávají znalosti z předchozích dvou kategorií a společně vytváří něco 

nového. 

 

3.2 Carl Orff 

Carl Orff se skrze svou pedagogickou činnost velmi zasloužil o reformu přístupu k hudební 

výchově. Podobně jako E. Jaques-Dalcroze cítil, že hudba musí být vnímána jinak než jen 

jako předmět, jenž je možno se mechanicky naučit. Důležitý je osobní prožitek. Orffovou 

stěžejní myšlenkou je propojení hudby, mluveného slova, pohybu (výrazového tance) a hry 
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na nástroje v jedno, a to co nejpřirozenějším způsobem. Hlavní je podle Orffa nejdříve 

hudebně tvořit a pak se teprve hudbou zabývat pozorněji a pečlivě ji studovat. Z vlastních 

pedagogických zkušeností, které získal díky otevření hudební školy spolu s tanečnicí 

Dorotheou Güntherovou, založil svou metodu na vlastním zájmu dětí, protože si již mohl 

ozkoušet, jak moc je hudba přitahuje a fascinuje. Všechny poznatky a přínosné informace 

sepsal v postupně vznikajícím pětidílném souboru „Hudba pro děti“.  

Metoda Schulwerk je reformní převážně proto, že je otevřena i pro jedince s různými 

úrovněmi hudebního talentu a vzdělání. Připojit se může prakticky kdokoliv, kdo má zájem 

– to zaručuje pravidelné rytmické ostinato, které se opakuje a jedinec má tak možnost 

postupovat dle vlastního tempa. Tuto společnou hudbu může vytvořit skupina hrou na tzv. 

Orffův instrumentář – jednoduché rytmické (hůlky, tamburína, rolničky, triangl, blok, 

činel, bubínek), ale i melodické (zvonkohra, metalofon, xylofon) hudební nástroje, zpěvem 

nebo i tancem. „Schulwerk je metoda rozvíjející hudebně rytmické cítění od drobných 

rytmických cvičení až k poetizaci a symbolice.“ (Jiří Pilka, 1966, s. 29 – 30). 

Ilja Hurník spolu s Petrem Ebenem založili v Čechách zdařilou adaptaci na Schulwerk a 

pod jménem Česká Orffova škola obměnili původní záměr metody, a sice s použitím 

českých a moravských lidových písní. Dnes se můžeme setkat ještě s názvem Česká 

Orffova společnost, kterou v roce 1995 založil Pavel Jurkovič a pořádá kurzy a semináře 

pro odbornou i neodbornou populaci. 

 

3.3 Božena Viskupová 

Tato vitální dáma nezahálela ani na sklonku svého života – ve sto letech stále lektorovala. 

Hudební pedagožka, profesorka, členka České Orffovy společnosti a následovnice 

Dalcroza přispěla k hudební výchově mnohačetnými publikacemi (ve kterých je detailně 

zpracovaná metodika zabývající se rytmem a pohybem), kurzy, semináři, ba i běžnou 

výukou na Lidové škole na Praze 5. Hudebně pohybovou výchovu vypichuje jako základ 

pro rozvoj osobnosti člověka, jako něco, co můžeme nasát přímo z přírody a tak se s ní 

znovu spojit, být její součástí. Rytmus je ve světě a v každém z nás, proto je důležité ho 
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rozvíjet a zvyšovat na něj citlivost. Podstatná je však ta provázanost, samotný pohyb tolik 

neovlivní člověka jako pohyb v hudbě a naopak. [El. Z. 3] 

„Ukázalo se, že tam, kde byla nikoli náhodně spojována rytmicko-pohybová výchova 

s výchovou hudební, byly výsledky práce na mnohem vyšší úrovni než při samotné hudební 

nebo samotné pohybové výchově.“ (Viskupová, 1972, s. 5) 

Zprostředkovat potom dětem takový hudební zážitek vyžaduje opravdový zápal pro věc a 

píli – dvě hlavní vlastnosti, kterými profesorka Viskupová v životě nešetřila a obohacovala 

jimi nejširší okolí. 

„Považuji za důležité, aby hudební výchova byla neodlučitelně spojována s dynamickým 

rytmickým pohybem, a naopak, aby pohybová výchova byla spjata s živou hudbou.“ 

(Viskupová, 1972, s. 5) 

 

Základní pohybové prvky pro hudebně pohybovou výchovu podle Viskupové 

Přestože se zdá, že chůze je zrovna prvkem pohybové výchovy naprosto přirozeným, je 

naopak tím základem, který je třeba řádně procvičit. V estetické pohybové výchově je 

kladen důraz na správné provedení nášlapu, a sice měkce od špičky po patu, což umožňuje 

jedinci držet tělo po celou dobu provedení kroku. Podstatná je také synchronizace chůze 

s rytmem hudby. Každý pohyb však potřebuje pružnost. Pérování je základem běhu, 

poskoku i samotné chůze, proto nesmí být opomíjeno. Posilují se jím prsty u nohou a 

svalové soustavy zajišťující stabilitu postoje. Nejvíce však využívaným pohybem 

v pohybové výchově je běh, pozornost je věnována měkkému odvíjení chodidla, 

správnému rytmu nohou a lehkému pérování v bocích. Poskokem se v předškolním věku 

projevuje hlavně radost. Neměl by chybět pokaždé, když se dítě učí něco nového – slouží 

hlavně k uvolnění. Viskupová však popisuje řadu průpravných cvičení pro jeho správné 

provedení. 

 



13 

 

3.4 Eva Jenčková 

Současná hudební pedagožka a muzikoložka profesorka Eva Jenčková zaměřuje své 

vědecko-výzkumné oblasti na hudbu pro děti a na integraci múzických aktivit do práce 

s hudebním dílem. Stěžejní publikací, kterou vydala, je Hudba a pohyb ve škole. Jedná se o 

souhrn všech dosud nabytých zkušeností a postřehů z oblasti hudebně pohybové výchovy v 

různých věkových kategoriích, která je neustále doplňovaná malými doposud 

vycházejícími brožurkami Hudba v současné škole. Profesorka na Univerzitě Hradec 

Králové stále spolu s manželem publikuje nové příručky a pořádají vzdělávací semináře a 

kurzy pro pedagogy. Její elán je neuvěřitelný a velmi nakažlivý. [El. Z. 4] 
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4 Hudebnost a její rozvíjení 

Definicí hudebnosti a jejím vztahem k rozvíjení této schopnosti se zabývá obor hudební 

psychologie. V průběhu druhé poloviny 19. století se tento obor postupně vyčleňuje 

(podobně jako psychologie) a vzniká jako samostatný, propracovaný obor. Přesto je 

definice hudebnosti stále otevřená, protože faktorů ovlivňujících její tvář je příliš mnoho. 

Můžeme se kriticky podívat na dvě hlavní skupiny, které se rozdělily na základě vlastností 

hudebnosti. 

 

4.1 Nativistické teorie 

Autoři přeceňují vrozenost, dědičnost a tím pádem poukazují na výjimečnost hudebnosti, 

která nelze dle jejich názoru naučit. 

Americký hudební psycholog švédského původu C. E. Seashore položil základ pro 

diagnostickou praxi. Své výzkumy zaměřil hlavně na strukturu hudebnosti a talentu, které 

atomisticky rozkládá na prvočinitele, a sice talenty. Jedná se tedy o kvantitativní pojetí 

hudebnosti, kde je výsledkem popsání výjimečných nebo naopak nedostačujících talentů 

(Sedlák, 2013). 

Protikladným pojetím se vyznačuje G. Révész, který právě hudebnosti nerozkládá, ale 

považuje ji za celostní vlastnost osobnosti. Měřítkem pro zhodnocení hudebnosti a talentu 

je mu samotná schopnost esteticky si vychutnat prožitek z hudby, proniknutí do jejích 

struktur, chápání hudebních frází a forem. Člověk dosahuje skrze talent určitých kvalit, kde 

nejvyšší úrovní je vnitřní splynutí s hudbou a symbiotické souznění s jejím obsahem. To 

vše pak zase nazpět ovlivňuje lidskou psychiku. 

 

4.2 Empiristické teorie 

Do této skupiny patří autoři, kteří přeceňují výchovný vliv, vliv okolí a popírají 

individuální vlohy jedince. Věří, že hudebnost je dovednost, kterou se může každý naučit. 

Často je v tomto směru opomíjena kvalita výsledků.  
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4.3 Nativisticko-empirické teorie 

Sovětský psycholog M. B. Těplov bere v potaz obě teorie, přičemž ani jednu 

neupřednostňuje. Sám definoval, že hudebnost je sice závislá na vrozených vlohách 

člověka, ale je výsledkem výchovy a vzdělání (Holas, 1998). Jako znak hudebnosti 

považuje prožívání hudby.  

Sama bych se přiklonila k této variantě, protože obě extrémní cesty mohou platit u určitých 

jedinců, ale nevystihují většinu populace. V mateřské škole se setkávám s dětmi, které se 

pohybují na různých úrovní hudebnosti, ale nemohla bych o některém z nich říct, že nemá 

žádné hudební nadání, nebo že se hudebnosti nemůže nikdy naučit. V tomto se přikláním 

k psychologu Těplovovi, protože vidím, že když má dítě o hudbu zájem a prožívá ji, 

mnohdy na mě výsledek zapůsobí silněji než rytmicky a intonačně správně přednesená 

píseň, která ale postrádá „duši“. Hudbu vnímám jako transport nevyslovitelných emocí, 

proto nebazíruji na perfektním zpracování, ale na přístupu k ní. Jak tvrdí Sedlák (2013) 

„Všechny děti s normálními anatomicko-fyziologickými předpoklady a s normálním 

průběhem duševního vývoje je možno hudebně rozvíjet a vychovávat.“ 
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5 Hudební schopnosti a jejich charakteristika 

Hudební schopnosti jsou vrozené aspekty jedince, které jsou potenciálem pro vykonávání 

hudební činnosti. Jsou nepostradatelné v procesu učení a tudíž v rozvoji hudebních 

dovedností. Mezi základní hudební schopnosti patří hudební sluch, tonální a harmonické 

cítění, hudební paměť a rytmické cítění. 

 

5.1 Hudební sluchové schopnosti 

Hudebně sluchové schopnosti jsou takové schopnosti, které umožňují vnímání a 

diferenciaci akustických vlastností hudby. Individuální hudebně sluchové schopnosti 

jedinců v předškolním věku se rozvíjí nerovnoměrně, jak z časového, tak z kvalitativního 

hlediska. Vždy hrají velkou roli vnitřní (genetický fond) a vnější (prostředí) vlivy 

(Kodejška, 2002).  

Pro rozvoj řeči a osvojení si mateřského jazyka je důležitá citlivost pro barvu tónů. Tato 

citlivost má nejbouřlivější rozvoj po prvním roce života, kdy má dítě potřebu opakovat 

nebo napodobovat zvuky a rozvíjí se neustálým cvičením. Existují dvě cesty vnímání 

barvy tónů – fonematická (témbrový sluch), vedoucí k osvojování mateřského jazyka a 

hudební sluch (sluch pro výšku tónů) tvořící základ pro hudební tvorbu. 

Pro lepší měření se uvádí citlivost na výšku tónů v centech – jednotce, která odpovídá 

setině půltónu. Běžný člověk s hudebním sluchem rozlišuje tóny s přesností na 6 – 40 

centů. Tato citlivost se prohlubuje zkušeností a časem, který stráví jedinec procvičováním, 

nejbouřlivější rozvoj této citlivosti je však mezi 11. – 14. rokem a pokračuje zhruba do 19 

let. Vlastní intonace, tedy hlasová intonace, není však zdaleka tak náročná jako intonace na 

smyčcový hudební nástroj. V předškolním věku bývá velmi často za vnímání výšky tónů 

zaměněno vnímáním barvy (témbru) tónů. Pro děti je snazší terminologie spjatá s barvami 

nebo vlastnostmi, které v nich vyvolávají určité emoce (např. světlý, tenký tón). 

Lidské ucho nejlépe vnímá zvuky o hlasitosti 2000 – 3000 Hz. To je pásmo, ve kterém je 

sluchový aparát nejcitlivější, v pásmech o jiné frekvenci (ať vyšší nebo nižší) citlivost 

klesá. „Citlivost pro hlasitost je schopnost, která vzniká na základě odrazu intenzity zvuku 

v psychice dítěte a umožňuje mu vnímat dynamické změny v hudbě.“ (Kodejška, 2002, s. 
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12). Dítě vnímá hlasité zvuky již v prenatálním období. Po 2. měsíci života se však 

vnímání hlasitosti mění. Tvoří se tzv. sluchová dominanta, která se vyznačuje výrazným 

soustředěním se na zvuk, který přináší uspokojení. 

 

5.2 Tonální a harmonické cítění 

Franěk definuje tonalitu takto: „Termín tonalita vyjadřuje systém vztahů mezi hudebními 

výškami.“ (Franěk, 2009, s. 68) Tonální cítění považujeme jako průvodní znak hudebnosti. 

Měříme ho intonačním projevem dítěte, který se rozvíjí vlivem podnětného okolí a častým 

opakováním známých melodií. Intonační hlasový projev může být zároveň i podpůrnou 

linkou pro základní diagnostiku kvality tonálního cítění. 

Jak ukazují výsledky práce A. Bentleyho, který sledoval dětský postup osvojování si 

melodie, v hlasové improvizaci se nejdříve objevují útržky melodií, v cíleném zpěvu se 

pak dítě přizpůsobuje tomu, kdo ho melodii učí rytmicky a výškovou intonaci melodie 

vylepšuje dítě až nakonec. 

 „Tónina je chápána jako určitý tvar, pevný celek složený z jednotlivých prvků, kde každý 

z těchto prvků má jinou kvalitu. Tónika hraje roli centrální výšky, je nejdůležitějším 

prvkem tóniny. Mezi jednotlivými prvky tóniny existují hierarchicky strukturované vztahy.“ 

(Franěk, 2009, s. 68) Vztahy mezi jednotlivými prvky v tónině vedou posluchače buď 

k napětí, nebo uvolnění. Jsou to jakési postupy, kdy vede jeden prvek k dalšímu nutnému 

rozvití nebo zakončení (např. „citlivý tón“ vede k dalším tónům, protože sám o sobě 

obsahuje silné napětí, které nemůže být zakončením). Podle Kodejškova měření citlivosti 

na nedoškálné tóny, je většina dětí v předškolním věku v tomto ohledu ještě zcela 

neukotvena. Děti nejlépe dokáží postřehnout, kdy je jim známá melodie v jednom tónu 

pozměněna o velkou tercii. Při diferenciaci zakončení/nezakončení melodie to bylo 

obtížnější – matoucím příkladem může být lidová píseň Pod naším okýnkem. Závěry 

tohoto měření poukazují na to, že děti v předškolním věku nemají tuto citlivost tolik 

rozvinutou, jako bylo změřeno u dětí po vstupu na základní školu. 
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5.3 Hudební paměť 

Vnímání hudby se ne vždy děje záměrně. Tolikrát se setkáváme s případem, že si 

zapamatujeme různé znělky z reklam a se stoprocentní jistotou je dokážeme identifikovat a 

přitom jsme se je neučili. Nebo si pamatujeme hudbu na základě propojení s určitým 

místem, situací, činností atd. To vše se nám ukládá v mozku jako tzv. „pamětní vzorce“. 

V mateřských školách je na tomto principu založena spousta aktivit, např. uklízecí nebo 

svolávací píseň – rituální píseň, při které dítě již na základě předchozích zkušeností 

automaticky zareaguje tak, jak si to s touto písní v mozku propojil a zapamatoval. Zazní-li 

uklízecí píseň, dítě už ví, že se blíží konec volné hry a směřuje ji k závěru; při svolávací 

písni zanechá dosavadní činnosti a přijde k pedagogovi.  

Zapamatování si melodie však vyžaduje určitou úroveň inteligence. Intenzita prožitku 

z hudebního díla je závislá na kvalitě, srozumitelnosti a časové náročnosti (Kodejška 2002) 

– to vše musí být úměrné dítěti a gradovat postupně. Tříleté dítě nejvíce ocení krátké, 

jednoduché rytmicko-melodické motivy, které se většinou odehrávají na intervalu sol – mi 

(houpy, houpy), nebo na úrovni „kolovrátkové melodie“ (zlatá brána). Zde je motorem 

rytmus. Postupně se dítě dokáže zaměřit více i na melodickou část písně, která je stále 

náročnější, jak po rozsahové stránce tak po tónické (půltóny, pomlky atd.). 

Dítě v předškolním věku používá převážně mechanickou paměť, ta mu pomáhá rychle si 

zapamatovat říkadla, básně a jednoduché melodie, to vše se ale děje na lehce povrchní 

úrovni, protože tolik nevstřebává obsahy těchto útvarů. Aktuální prožitek může ovlivnit 

dětskou paměť jak pozitivně, tak negativně do budoucnosti, ale i zpětně do minulosti. Tato 

široká škála vlivu přítomnosti v dětském vnímání je zapříčiněna labilitou chování, která je 

pro tento věk tolik charakteristická. 

Mechanická paměť se postupně vyvine do logické paměti (dítě si zapamatuje souvislosti 

obsahů). Krátkodobá paměť je důležitým základem pro operativní a dlouhodobou paměť, 

které jsou pilířem pro další vzdělávání a osobnostní rozvoj. Skrze operativní paměť si 

dokáže dítě poradit s aktuálním problémem na základě minulých zkušeností. V hudbě je to 

například porovnávání známé melodie, v níž bylo něco lehce pozměněno. Nejpodstatnější 

je ale dlouhodobá paměť, která pomáhá budovat lidský charakter a rozvíjí další intelektové 

schopnosti jedince. 
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5.4 Rytmické cítění 

Rytmické cítění je nejstarší hudební schopností. Každý člověk vnímá rytmus, je to dáno 

jak biologicky, tak v samotné přírodě. Záleží tedy, zda chce jedinec toto vnímání rozvíjet 

nebo ne.  

Výstižná charakteristika rytmu formulovaná Karlem Risingerem, českým hudebním 

skladatelem a muzikologem, zní: „Rytmus je jakkoliv utvářený, esteticky nebo jinak 

sociálně fungující časový sled zvuků, a to uspořádaných periodicky i neperiodicky, 

hierarchicky i nehierarchicky.“ (Risinger, 1969). Je to tolik obecná a široká definice, že je 

velmi těžké si pod tím představit, v čem tedy ta podstata rytmu spočívá. Abychom získali 

celkový obraz o tomto pojmu, je dobré sestavit si ho z definic rytmu, obsaženého 

v různých oblastech. Psychologická oblast vypichuje podstatu rytmu v seskupování a 

periodickém opakování. Celá definice zní: „Rytmus je chápán jako strukturálně-časová 

organizace zvuků a je charakterizován pomocí dvou základních vlastností – seskupování a 

periodického opakování.“ (Lehrdahl, Jackendoff, 1983). Z této definice je tedy zřejmé, že 

rytmus v psychologii je brán jako strukturovaný čas. Biologické rytmy jsou založeny 

hlavně na periodizaci v různých časových délkách. 

Rytmus jako takový se skládá z dalších prvků, a těmi jsou pulz, metrum, tempo a časové 

členění tónů (neboli rytmus). 
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6 Terminologie složek rytmu a jejich definice 

Na hudebním poli rozlišujeme rytmus v širším slova smyslu, pod kterým si můžeme 

představit právě samotnou rytmickou složku hudebního kusu, a rytmus v užším slova 

smyslu.  

 

6.1 Rytmus v užším slova smyslu 

„Rytmus je dán sledem tónů nebo zvuků stejných nebo různých délek.“ (Zenkl, 1999, s. 19) 

Nesmíme samozřejmě opominout, že rytmus v užším slova smyslu se nerovná pouze 

souhrnu tónů nebo zvuků, jsou tam zahrnuty i pomlky. Pro dítě v předškolním věku je 

náročné pochopit a dodržovat pomlky, proto by měli být pedagogové v této problematice 

precizní. Jak říká Jenčková „Je velmi snadné zatančit si s dětmi Pásla ovečky. Ale kdo jim 

vysvětlí, že přísun jedné nohy ke druhé je na dvě doby a třetí dobou je v pohybu pauza? Ani 

vás to nenapadlo, že? Pro nás je to automatické, ale děti neprovedou pohyb přesně, trošku 

se s přísunem opozdí a rázem tančí valčík na dvě doby!“ (Jenčková, seminář v Praze, 

2016).  

Většinou je rytmus realizován na základě metra, které udává poměr přízvučných a 

nepřízvučných dob. Samotný rytmus těžké nebo lehké doby neobsahuje. Jedná se tedy o 

metrorytmický vztah (Zenkl, 1999). 

 

6.2 Pulzace 

Princip pulzace v hudbě je prakticky stejný jako pulzace srdce. Zatímco rytmus může mít 

jednotky s různými časovými délkami a metrum od sebe odlišuje jednotky „dynamicky“ 

(těžká, lehká doba), v pulzaci nic takového není. Je sice silně spjata s metrem, ale podstata 

pulzace je právě v samotném jejím chodu. Kodejška píše: „Pulzem nazýváme sled stále se 

opakujících rovnocenných hudebních impulzů, které jsou shodně rozčleněny v čase.“ 

(Kodejška, 2002, s. 18)  
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6.3 Metrum 

„Metrum znamená v hudbě střídání přízvučných a nepřízvučných dob. Pravidelným 

střídáním přízvučných a nepřízvučných (těžkých a lehkých) dob vzniká pravidelné metrum, 

nepravidelným střídáním metrum nepravidelné.“ (Zenkl, 1976, s. 34). Z praxe známe sudé 

a liché metrum, je to dáno počtem dob v taktu, přičemž první doba je přízvučná a druhá 

nepřízvučná. U lichého metra je přízvučná pouze první doba a další dvě doby v taktu jsou 

nepřízvučné, kdežto v sudém metru se tyto doby pravidelně střídají. V případě, kdy se tyto 

doby střídají nepravidelně, jedná se o tzv. synkopický rytmus. 

 

6.4 Tempo 

„Tempo znamená rychlost, jakou se skladba hraje.“ (Zenkl, 1976, s. 38) V hudbě existuje 

celá škála italského názvosloví, které má za úkol hráči přiblížit tempo, a tím pádem i 

charakter skladby, aby ji mohl reprodukovat co nejvěrněji autorovu přání. Je možné se 

přibližně naučit poznávat tempa daných názvosloví, k přesnosti nám ale pomůže metronom 

– určuje pulzaci skladby v nastavitelném tempu. 

 

6.5 Takt 

V notovém zápisu je taktem úsek mezi dvěma svislými čárkami přes notovou osnovu 

oddělující od sebe noty podle kritéria v předznamenání. Takt bývá u dětských písní 

nejčastěji dvoučtvrťový a označuje počet čtvrťových not, které mohou být v jednom taktu, 

v tomto případě dvě, ve tříčtvrťovém taktu jsou tyto noty tři.  

Ve sluchovém vnímání hudby je takt úzce provázaný s metrem, které je lépe slyšitelné 

díky střídání přízvučných a nepřízvučných dob. Vztah taktu a metra je tedy v symbióze. 

Existují ale i formy, kde se takt a metrum rozchází a takovým případem může být např. 

tanec furiant – takt je tří čtvrťový, ale střídá se dvoudobé a třídobé metrum. Takovou 

formu má píseň Sedlák, sedlák – tři takty dvoudobého metra a posléze dva takty metra 

třídobého. 
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6.6 Hybnost 

Hybnost vytváří dojem toku hudby. V případě, kdy se za pomalého tempa v rámci jednoho 

taktu prosadí více krátce trvajících jednotek (not), zvyšuje se dojem hybnosti skladby. 

Hybnost je tedy nepřímo úměrná délce not. Známe konstantní hybnost nebo hybnost 

proměnlivou – způsobenou buď změnou rychlosti (ritardando, accelerando) nebo hustotou 

not (Tichý, 2002). 

U dětských písní pozorujeme změny hybnosti hlavně v doprovodu melodie. Záleží, zda 

doprovázíme jednoduchým akordickým způsobem na přízvučné doby taktu (tzv. kilovky) 

nebo zvýšíme dojem hybnosti např. kombinovaným či synkopickým doprovodem.   
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7 Projevy rytmického cítění ve vývoji hrubé motoriky 

7.1 Prenatální období 

Z mnohých studií vychází, že prenatální zkušenost s hudbou má vliv na pozdější vnímání 

hudby. Jednou takovou studií dokázal profesor Peter Hepper (Hepper, 1991), že hudba, 

kterou matka v těhotenství buď poslouchala, nebo zpívala, se vryje do paměti plodu a 

v pozdějším věku se mu vybavuje podobně jako „deja-vu“.  Sluchový aparát je podle 

studie funkční již od 5. – 6. měsíce života plodu, hudbu si však zapamatuje až kolem 

počátku 9. měsíce. Reakce na známou hudbu se projevují buď jako polekání a zrychlení 

srdečního tepu nebo naopak jako celkové uklidnění (Sedlák, Váňová, 2013). 

Plod v lůně matky slýchá dva typy zvuků, a sice zvuky matčina těla (kardiovaskulární 

systém, zažívání či otřesy matčiny chůze) nebo zvuky zvnějšku, které jsou však mnohem 

tlumenější, protože je filtruje břišní stěna. Zvuky matčina těla jsou rytmické (pulz, houpavá 

chůze) a proto jsou po narození pro dítě něčím známým – uklidňujícím. Jedná se o 

preferenci zvuku/pohybu, které dítě zná již z prenatálního období a upřednostňuje je proto 

před čímkoliv jemu cizím. Jak ukázal výzkum např. DeCaspera a Prescotta (1984), kteří se 

zabývali reakcí novorozence na hlas otce, dítě stále preferuje hlas matky před jinými 

ženami, ale nepreferuje hlas otce před jinými muži, přestože pozorovaní novorozenci 

trávili 2 dny po narození s otcem deset hodin každý den [El. Z. 6]. 

 

7.2 Novorozenecké a kojenecké období 

Projevy sluchového vnímání novorozeného dítěte jsou těsně vázány na motoriku. Kolem 3. 

– 4. měsíce života je dítě schopno odlišit od sebe zvuky v prostoru a vyhledává jejich zdroj 

pomocí otáčení hlavy. V tomto období mluvíme o tzv. sluchové dominantě – silném 

zaměření se na zvuk. Reakce na hudbu jsou většinou právě pohybové, kdy se končetiny 

dítěte bezděčně pohybují. Jedná se však více o reakci na rytmickou složku hudby než na 

melodii. Objevují se dokonce i prvotní pokusy o zpěv, kdy se dítě snaží napodobit zvuky 

z okolí a poznává tak zároveň i svůj vlastní hlas (Holas, 1994). Je velmi podstatné, aby 

matka dítěti hudbu zprostředkovala nejlépe vlastním zpěvem, protože se tím rozvíjí jak 

emocionální hudební citlivost, tak se prohlubuje intimní vztah dítěte a dospělého 
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(nejčastěji matky) – attachement. Mezi 2. a 7. měsícem se totiž dostává dítě do tzv. 

senzitivního období, což spočívá v trvalém vtiskávání nervových dějů do osobnosti dítěte – 

imprinting. Děje se to hlavně díky výrazné plasticitě mozku (Sedlák, Váňová, 2013). 

 

7.3 Batolecí období 

Podle Holase (1994) se jedná o difúzní fázi orientace v tónovém prostoru. Na rozdíl od 

kojeneckého období, kde je preferován zvuk, se nyní dítě zaměřuje na tón. Dostává se do 

reprodukčního období, kdy se snaží opakovat a napodobovat vše, co slyší a pokouší se o 

samostatný řečový projev. Artikulace je však nepřesná, správně napodobí dítě hlavně 

akcent, melodii slova, délku a rytmus, tedy múzické faktory řeči. Sedlák a Váňová (2013) 

upozorňují, že v batolecím období je smysl pro rytmus vyvinutější než schopnost 

reprodukční. Dítě reaguje na rytmus spontánními tělesnými pohyby, které se stávají stále 

přesnějšími. Charakteristickým hudebním jevem batolecího období je mluvozpěv. Často se 

stává, že začne dítě dřív zpívat než mluvit, vytváří třeba vlastní vymyšlené melodie hračce 

nebo si pro sebe pobrukuje při hře. Spontánně napodobuje krátké melodie nebo rytmy 

říkadel a tvoří vlastní improvizací nové útvary. To vše je potřebnou průpravou pro počátky 

mluvení. Na výraznou rytmickou skladbu reaguje zpočátku nekoordinovanými pohyby 

celého těla, pohupováním s rytmickým pokyvováním hlavou, které se později zpřesňuje do 

osobitých tanečních kroků [El. Z. 6]. 

 

7.4 Předškolní období 

Podle Sedláka (2013) patří předškolní období do nejzásadnějších mezníků v rozvoji 

hudebního cítění dítěte. Z velké části je to zapříčiněno vlivem kolektivní výchovy, protože 

většina dětí začne navštěvovat ve věku 3 – 5 let mateřskou školu; některé děti dochází i 

v dřívějším věku do jeslí. Ale hlavním hybatelem je samotný biologický vývoj. Dochází 

zde k rozvoji sluchového analyzátoru, který se stále zdokonaluje převážně ve výškově 

diferenciační oblasti. Jestliže batolecí období je charakteristické rozvojem vnímání rytmu, 

předškolní období je obdobím rozvíjející intonaci.  
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Důležitou roli v tomto věku hraje potřeba socializace a nutnost komunikace. Rozvoj řeči 

úzce souvisí s automatizací hudebně intonačního projevu, ukotvuje se tak rytmicko-

metrické spojení hudby se slovem. Dosud nabyté zkušenosti se usazují a umožňují dítěti 

akceleraci v hudebním rozvoji. Sedlák tvrdí (2013), že v období 3 – 6 let vzrůstá výškově 

diferenciační schopnost až dvojnásobně. Dítě se tak může zaměřit i na náročnější úkoly 

jako například vnímat hudbu samu o sobě a nechat ji na sebe působit. Mnohé výzkumy 

prokázaly, že předškolní dítě dokáže rozpoznat základní emoce hudby (veselý, smutný, 

rozzlobený, polekaný) a přiřadit k tomu příslušný obrázek1. 

Překvapivé výsledky však přinesla ze svého zkoumání „G. A. Iĺjina, která zkoumala 

vokálně reprodukční schopnost u dětí předškolního věku, zjistila, že zatímco hudební 

rytmus bývá zachycen věrně, jen asi 5% čtyřletých a pětiletých dětí zazpívá píseň intonačně 

přesně. Asi 60% se přibližuje více či méně k jejímu melodickému obrysu a zbytek dětí 

reprodukuje tzv. monotonii“ (Sedlák, Váňová 2013, s. 363)2. Podle Sedláka je to 

způsobeno nedostatkem rozvíjení hudebního sluchu a zanedbávání hudebních schopností. 

Hlasový rozsah se většinou pohybuje mezi e1 – a1, s věkem a pravidelným pěveckým 

projevem se tento interval zvětšuje až na d1 – b1.  

Předškolní období je obecně nejdůležitějším obdobím v životě jedince, které určuje jeho 

další směřování a má vliv na celkový vývoj člověka. Proto je nutné, aby se učitelé neustále 

snažili na sobě pracovat, neusnuli na vavřínech s objemným zásobníkem aktivit, k dětem 

přistupovali individuálně, diagnostikovali úroveň jejich hudebních schopností a vycházeli 

vstříc jejich potřebám. 

 

  

                                                 
1 K. G. Dolgin - E. H. Andelson – Psychology of Music, 1990 
J. G. Cunningham – R. S. Sterling – Motivation & Emotion, 1988 
2 „monotones“ je název A. Bentleyho pro vokální reprodukci nerespektující výškový pohyb melodie a 
pohybující se na jednom až dvou tónech (Sedlák, 2013, str. 363) 
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8 Hry rozvíjející rytmické vnímání v MŠ použité pro výzkumné šetření 

Ráda bych zde ukázala zpracovanou metodiku i od Boženy Viskupové, Evy Jenčkové a 

Mileny Kmentové, kterou jsem použila v jednotlivých hudebních kroužcích. Tato kapitola 

slouží hlavně k vytvoření představy o jednotlivých aktivitách, které dále v bakalářské práci 

nazývám pouze jménem a nijak více je necharakterizuji. 

 

 

Text písně Instrukce k hudebně pohybové aktivitě 

A já mám, co já mám, na kopečku 

zahrádečku. 

A já mám, co já mám, na kopečku strom 

Stoj s rukama v bocích, natáčení celého 

těla do stran s mírnými podřepy. Na 

poslední slovo „strom“ vzpažit ruce mírně 

od sebe. 

A ten strom má jabka… Ve stoji se vzpaženýma rukama kroužit 
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A ten strom má hrušky… zavřenými pěstmi po spodním půlkruhu. 

A ten strom má švestky…. Rytmické stahování vzpažených rukou 

k trupu – napodobení trhání švestek. 

Na co je aktivita zaměřena: 

Posílení zádových svalů, uvolnění svalů ruky, propojení rytmu písně s pohyby rukou a 

podřepy 
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8.1 Božena Viskupová 

8.1.1 Točíme kolečko 

 

Text písně Instrukce k hudebně pohybové aktivitě 

Točíme kolečko na travičce, 

ptáček prozpěvuje na větvičce. 

Děti se drží za ruce a v pulzaci kráčí do 

kolečka, přitom zpívají píseň. 

Copak to je 
Děti se zastaví, pustí se, dají ruce v bok a 

ukloní se (na dobu dvou taktů). 

támhle v lese? 

Po dobu dvou taktů ukazují děti nataženou 

pravou paží s ukazujícím ukazováčkem na 

pomyslný les, zleva doprava. Levá ruka je 

stále v bok. 
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To skáče veverka, raduje se. 
Ruce si nyní složí děti před sebe – 

předvedou veverku a v rytmu vyskakují. 

mezihra 
Mezihra trvá dva takty, aby měly děti čas se 

chytit znovu za ruce. 

 

Točíme kolečko na travičce, 

ptáček prozpěvuje na větvičce. 

Děti se drží za ruce a v pulzaci kráčí do 

kolečka, přitom zpívají píseň, tentokrát na 

opačnou stranu. 

Copak to mám 
Děti před sebe natáhnou levou paži se 

zavřenou pěstí. 

tady v hrsti? 
Pravým ukazováčkem ukáží děti na 

zavřenou pěst. 

Ptáček mi uletěl, křídly šustí! 
Po dobu čtyř taktů mávají pažemi jako 

ptačími křídly. 

dohra 

Dohra trvá osm taktů. Vybrané děti si 

dřepnou a ostatní mezi nimi poletují jako 

ptáčci. 

 

Na co je aktivita zaměřena: 

Sladění chůze a pulzace v lichém metru, pohyb po kruhu, rozlišení části A (1. – 8. takt) a B 

(9. – 16. takt) 
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8.1.2 Ovečky 

 

Text písně Instrukce k hudebně pohybové aktivitě 

Ovečky jdou z pastvy úzkou cestičkou, 

po zelené louce jedna za druhou. 

Děti mají ruce v bok a měkce našlapují 

přes patu v zástupu za sebou.  

Pojďte za mnou touto branou, cesta vede 

podle skal, 

Dejte pozor, pospěšte si, aby vás vlk 

nesežral. 

Hudební doprovod navodí rychlé tempo 

(zvýší hybnost). První dvě děti se otočí 

proti sobě, chytí se za ruce a vyzdvihnou je 

vzhůru – udělají bránu, skrz kterou zbytek 

dětí probíhá stále ve stejném pořadí 

v zástupu. 
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Hou, hou… Hudební doprovod se opět zklidní, aby se 

děti mohly vrátit do houpavé chůze. Ty 

děti, které dělaly bránu, se zařadí na konec 

zástupu, tzn. ten, kdo byl na počátku třetí, 

je rázem první a bude dělat bránu. 

 

Na co je aktivita zaměřená: 

Orientace v písni se třemi částmi, odpovídající pohybová reakce chůzí, tanečním během a 

pérováním. Sladění pohybu s pulzací v části A (1. – 8. takt) a C (17. – 20. takt)   
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8.2 Eva Jenčková 

8.2.1 Žížalička na pěšině 

ŽÍŽALIČKA – Jiří Havel 

Žížalička leze líně 

dokolečka po pěšině. 

Lezla, lezla, ta si dala, 

až se z toho zamotala. 

„Kdo ten uzel rozváže? 

Na koho prst ukáže!“ 

 

Text básně Pantomimická hra s prsty a říkankou 

Žížalička leze líně dokolečka po pěšině. Přitisknuté dlaně míří směrem od těla a 

zosobňují žížalu. Pomocí vlnivého pohybu 

zápěstí se žížala kroutí ze strany na stranu 

a opisuje pomyslný kruh před tělem dítěte. 

Lezla, lezla,  Zpomalení vlnivého pohybu zápěstí. 

ta si dala,  Zrychlení vlnivého pohybu zápěstí. 

až se z toho zamotala. Rozpojené dlaně napodobují kroužením 

zápěstí mlýnek. 

„Kdo ten uzel rozváže? Opět sepnuté dlaně opíší v prostoru otazník 

i s tečkou (možnost dětem vysvětlit význam 

symbolu). 

Na koho prst ukáže!“ Rytmické rozpočítávání dětí pravým 

ukazováčkem. 

(Jenčková, 2016, s. 28) 
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Na co je aktivita zaměřena: 

Uvolnění zápěstí, rytmická deklamace, reakce na zrychlení/zpomalení slov pohybem 
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8.2.2 Veselá myší jízda 

 

Text písně Pantomimická hra s prsty a říkankou 

Jede, jede myška okolo rybníčka, Levá ruka je dlaní vzhůru a pravá ruka 

jezdí ukazováčkem dokola po dlani levé 

ruky. 

veze, veze proutí, Rytmické ukazování pravým ukazováčkem 

na prsty levé ruky od palce po malíček a 

zase zpět. 

ocáskem si kroutí. Chycení prostředního prstu levé ruky 

pravou rukou a rytmické ohýbání 

prostředníčku podle slabik říkanky. 

Pauza 

(v písni je zde prostor pro mezihru) 

Položení pravé dlaně na levou a svižné 

překlopení na druhou stranu. Říkanka se 

opakuješ prohozením pravé a levé ruky. 

(Jenčková, 2016, s. 21). 
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Doplňující tanec ze semináře Evy Jenčkové 2016 v Praze: 

Text písně Taneček po kruhu Taneček ve dvojicích 

(vozítka) 

Jede, jede myška okolo 

rybníčka, 

Vezměte si ozvučná dřívka, 

pochodujte po kruhu a spolu 

se zpěvem vyťukávejte 

rytmus. 

Dvojice si stoupne za sebe. 

První si přiloží dřívka ke 

kyčlím a směřuje je směrem 

od těla – vytvoří „madla“. 

Druhý do „madel“ vyťukává 

rytmus. Vozítko postupuje 

směrem dopředu. 

veze, veze proutí, 

Zastavte se a vyťukávejte 

rytmus s nataženými pažemi 

nad hlavou. 

Vozítko se zastaví a každý 

ze dvojice zdvihne dřívka 

nad hlavu a vyťukává 

rytmus. 

ocáskem si kroutí. 

Dřívka nad hlavou spojte do 

křížku a otočte se kolem své 

osy. Dotočte se do opačného 

směru, než jste pochodovali 

předtím a zopakujte taneček. 

Každý ze dvojice spojí 

dřívka nad hlavou do křížku 

a otočí se kolem své osy.  

mezihra  

Každý ze dvojice se otočí 

čelem vzad, vozítko má tak 

vyměněné pořadí pasažérů 

mířících do opačného 

směru. 

Na co jsou aktivity zaměřeny: 

Jemná motorika, diferenciace zakončení/nezakončení melodie v tonálním a harmonickém 

cítění, propojení pulzace v hrubé motorice s rytmem v jemné motorice, rozvoj hrubé 

motoriky v hudebně pohybovém projevu, diferenciace konkrétní melodické figury v rámci 

celé písně 
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8.3 Milena Kmentová 

8.3.1 Utíkáme, utíkáme 

 

Písnička je převzatá ze zpěvníku Písničky pro nejmenší (Jistel, Petr). Pohybovou aktivitu 

připojila paní Kmentová. 

Pohybová aktivita k této písni dobře slouží k rozehřátí organismu a je dobré ji použít buď 

před rozcvičkou, nebo jako odlehčovací aktivitu.  

V posledním taktu se učitel rozhodne, které zvíře budou děti předvádět a na dva takty tomu 

přizpůsobí výšku nebo styl doprovodu (sloni – doprovod v kontra oktávě, vrabčáci – 

doprovod v tříčárkové oktávě, hadi – pomalé tempo, legato, žáby – skočný doprovod). 

Na co je aktivita zaměřená: 

Rozehřátí organismu, pohybová reakce na hudbu – zrychlit, zpomalit a sladit chůzi (nebo 

běh) pulzací. 
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8.3.2 Co je a není k jídlu 

 

Učitel předzpívává věci, které jsou nebo nejsou k jídlu a děti v pulzaci navazují odpovědí 

buď „ňam“, nebo „ble“.  

Zpěv je doprovázen pohybem a výrazem obličeje: 

 mňam – pohlazení bříška, úsměv 

 ble – zavrtění hlavy, uvolnění čelisti, nakrčení čela 

Zpěvu odpovědi „mňam“ je přisouzen třetí tón a odpovědi „ble“ první tón (v tomto případě 

je „mňam“ zpívané na fis, „ble“ na d). Může se tedy střídat pořadí jedlých i nejedlých věcí, 

čímž se bude měnit i melodie odpovědí (Kmentová, 2015). 

Struktura hry je postavena na tříslabičných slovech, je ale možné použít i dvouslabičná 

slova, kdy je třetí doba zaplněna slovem „je“ (příklad: hruška je – mňam… tužka je – 

ble…). 

Na co je aktivita zaměřená: 

Rozšíření slovní zásoby, rozvoj citu pro pulzaci, intonace, uvolnění svalů mluvidel,  
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II Praktická část 

9 Předmět a cíle výzkumu, výzkumné otázky 

V návaznosti na teoretickou část je praktická část bakalářské práce věnována terénnímu 

akčnímu výzkumu, který se soustředil na rytmické dovednosti předškolních dětí. 

 

9.1 Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou rytmické schopnosti a dovednosti předškolních dětí, jejich 

rozvoj a stimulace tohoto rozvoje pedagogickými prostředky v prostředí mateřské školy. 

9.2 Cíle výzkumu 

 Zmapovat vývoj rytmických schopností a dovedností předškolních dětí 

stimulovaný pravidelnými hudebními činnostmi v průběhu devíti týdnů. 

 Případně definovat překážky bránící rozvoji rytmických schopností a 

dovedností. 

9.3 Pedagogické cíle v rámci akčního výzkumu 

 Zvýšit motivaci dětí k hudebním činnostem. 

 Zvýšit úroveň rytmických dovedností dětí prostřednictvím hudebně 

pohybových a instrumentálních činností. 

 Najít vhodný způsob motivace a zadávání instrukcí dětem v oblasti 

hudebních činností se zaměřením na rytmické dovednosti. 

9.4 Výzkumné otázky 

 Kolik dětí prokáže zlepšení rytmických schopností a dovedností při 

porovnání výsledků individuálních pretestů a posttestů? 

 Projeví se vliv hudebního kroužku ve spontánním hudebním projevu dětí? 

 Bude mít hudební kroužek vliv na pěvecký projev dětí? 

 Stoupne motivace k hudebním činnostem v mateřské škole? 
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10 Metody výzkumu 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila akční výzkum, konkrétně model Stephena Kemmise, 

který má formu rozdělenou do čtyř částí – plánování, akce, pozorování a reflexe [El. Z. 7].  

 

10.1 Plánování 

Do části plánování jsem zahrnula popis prostor MŠ Ratměřice a charakteristiku plánu 

programu. 

 

10.1.1 Charakteristika MŠ Ratměřice 

Pro výzkumné šetření jsem si vybrala Mateřskou školu Ratměřice, která se nachází na 

pomezí středních a jižních Čech. Škola je zaměřená na environmentální výchovu, 

spolupracuje s nejbližšími ekocentry (např. Čapí hnízdo) a v posledním roce 

zprostředkovala vybudování dětského přírodního hřiště. V této škole jsem od září 

zaměstnaná jako asistent pedagoga a pravidelně tam docházím na čtyři hodiny denně.  

MŠ Ratměřice je jednotřídní a heterogenně uspořádaná škola. Věkový rozptyl je 2,53 až 

5,11, kapacita čítá maximálně 25 dětí, denně však do školy dochází průměrně 15 dětí. 

Třída je situovaná ve druhém patře obecního úřadu a její vnitřní prostory jsou na tento 

počet dětí akorát dostačující. Pedagogický personál naplňuje ředitelka a jedna učitelka, 

nepedagogickým personálem je hospodářka, která zároveň zastává funkci uklízečky a 

„kuchařky“ (ohřívá dovezené jídlo). 

Hudební činnosti jsou běžně zakomponované do denního režimu a minimálně jednou týdně 

je na ně zaměřena řízená činnost. Rytmická složka je rozvíjena stejně jako všechny ostatní. 

Děti jsou zvyklé zpívat písně společně, ale jejich projev je (až na pár výjimek) nesmělý. 

Kromě Orffova instrumentáře jsou zvyklé pracovat i s nástroji od profesorky Jenčkové 

(dřevěné knoflíky, řehtačka, vařečky) a dokáží správně hrát na každý tento nástroj. Z toho, 

co jsem mohla vidět, nezpívají tolik s klavírním doprovodem. Je to zapříčiněno hlavně tím, 

                                                 
3 Věk je psán formou rok, měsíc 
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že je ve třídě mnoho malých dětí, které se nechtějí zapojit a při odchodu učitelky ke klavíru 

ruší ostatní děti. S klavírem tedy zpívají pouze tehdy, když jsou obě učitelky ve třídě. 

Atmosféra třídy je velmi domácí, je to dáno jak počtem dětí, tak přístupem učitelek a také 

jejich osobním přátelským vztahem s mnohými rodiči.  

 

10.1.2 Charakteristika programu 

Pro zkoumání rozvíjení rytmického cítění jsem si zvolila pravidelnou aktivní spolupráci 

s dětmi. Po dohodě s ředitelkou mi bylo umožněno založit hudební kroužek, který mohou 

děti navštěvovat každý čtvrtek odpoledne. Časová dotace je 30 minut a postupně bych ji 

ráda prodloužila až na 45 minut. Abych mohla vliv hudebního kroužku lépe porovnat, 

rozhodla jsem se pro metodu komparace pomocí pretestu a posttestu, který bude mít 

totožný obsah. Pro lepší doplnění zúčastněného pozorování mi bylo povoleno pořizovat 

videozáznamy průběhu hudebních jednotek. 

Hru i škálové tabulky pro hodnocení (viz příloha 1) některých hudebních schopností mi 

záměrně propůjčila vedoucí BP magistra Kmentová (Kmentová, 2015).  

Pretestem a posttestem je tedy jedno cvičení, ve kterém je zároveň mnoho hudebních 

rovin, které můžu hodnotit a porovnávat. Jedná se o jednoduchou hru, kdy učitel 

předzpívává v ku-ku intervalu (já jsem si zvolila g1 – e1) názvy různých částí těla a 

doprovází zpěv ukazováním na ty části těla, o kterých zpívá. Učitel předzpívá a ukáže 

jeden takt a pak má dítě navázat a zopakovat. Je to cvičení, u kterého můžu dobře posoudit, 

zda má dítě cit pro pulzaci, rytmus, tonální cítění a jaké jsou jeho hlasové schopnosti.  

Příklad: 

 

V tomto případě učitel v prvním taktu dvě doby čtvrťové tleská a dvě doby čtvrťové pleská 

o stehna. V dalším taktu ukazuje v souladu se zpívaným rytmem na ramena (tedy třikrát) a 

hlavu (dvakrát) atd. Každý takt hned po jeho zaznění opakují děti. 
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Náplní pravidelné spolupráce v hudebním kroužku budou převážně hry a cvičení popsané 

v deváté kapitole. Každou hudební jednotku budu plánovat až po uplynutí předchozí, tzn. 

maximálně týden dopředu, abych se co nejvíce přizpůsobila dětským potřebám a 

pokrokům.  

Šetření bude zahájeno na začátku října a ukončím jej prvním týdnem v prosinci. 

Dohromady se jedná o osm setkání, kdy jedno z nich bude obsahovat pretest a jedno 

posttest.  

 

10.2 Akce a pozorování 

Část akce a část pozorování jsem cíleně spojila v jedno, aby bylo možné uspořádat plán a 

pozorování realizace vedle sebe. Plán v podobě pedagogických příprav jednotlivých lekcí 

hudebního kroužku jsem vědomě zařadila do části akce, protože jsem si jej nepřipravila 

celý před samotným zahájením výzkumného šetření. Tvořila jsem jej nejdéle na týden 

dopředu, vznikal tedy průběžně. Ze stejného důvodu jsem sem zařadila i charakteristiku 

dětí, protože jsem nemohla vědět, které se na hudební kroužek přihlásí a které ještě k tomu 

dodrží docházku nutnou k vyhodnocení výzkumu. 

 

10.2.1 Charakteristika dětí přihlášených do programu 

Na hudební kroužek se přihlásilo 8 dětí, které na něj chtěly pravidelně docházet, ale 

postupem času se sestava dětí prostřídala. S každým z nich jsem však osobně udělala 

rytmický pretest, aby bylo výzkumné šetření platné. Pro hodnocení výzkumného šetření 

jsem vybrala jen tolik dětí, které splnily alespoň 50% docházku – 9 dětí. Věkový rozptyl 

dětí navštěvujících hudební kroužek je 3,5 – 5,11, dívky i chlapci.  

Chlapci 1CH4 a 9CH mají oba cit pro pulzaci a smysl pro rytmické členění tónů, neradi se 

však projevují v hudební intonaci. Mají problém s autoritami. Když na ně učitel v běžné 

situaci promluví, neodpoví, pouze se zastaví a koukají do země – vypadá to, jako by je 

                                                 
4 Jedná se o kód dítěte v tabulce pro výsledky pretestu a posttestu. Kód obsahuje 1 – číslo abecedního 
pořadí dítěte, CH – chlapec, 4,6 (pouze v tabulce) – věk chlapce. 
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učitel trestal, ačkoliv to tak není. Chlapec 9CH se zdá být více stydlivý. Oba dva byli na 

základě docházky zařazeni do výzkumného šetření. 

Dívka s kódem 2D má od narození kochleární implantát. Má lehké obtíže s vyslovováním 

sykavek a v hluku je potřeba ji nejdříve kontaktovat fyzicky, potom je schopna plně 

vnímat. Co se týče intonačních dovedností, převládá u ní mluvozpěv. Dívka byla započtena 

do výzkumného šetření. 

Dívka vedená ve výzkumném šetření pod kódem 3D byla od počátku velmi šikovná, 

nadaná a s nadšením spolupracovala. Dokázala svým horlivým přístupem udržet pozornost 

i ostatních dětí. Byla však cizí národnosti a z úředních důvodů musela bohužel opustit 

Českou republiku. Nicméně, posttest splnila v dřívějším datu a byla započítána do 

výzkumného šetření. 

Co se určitých překážek týče, nemohla jsem ovlivnit, které děti se do kroužku přihlásí a 

které ne. Přestože jsem u jednoho chlapce informovala rodiče o tom, že hudební kroužek 

by mohl být pro jejich dítě náročný, chlapec z kroužku odepsaný nebyl. Vzhledem k jeho 

adaptační fázi v mateřské škole je pochopitelné, že tolik činností nepojme. Rodiče ho ale 

od první chvíle nechávali ve škole celý den. Chlapec zatím ignoruje veškeré učitelské 

instrukce a je velmi urážlivý. Ve třídě má staršího bratra (ve věku 5,11), na kterém si 

pravidelně vylévá zlost a fyzicky ho napadá. Chlapec se účastnil pouze tří hudebních 

kroužků, nebyl proto do výzkumného šetření započítán. 

Do hudebního kroužku byla také přihlášena dívka ve věku 5,8, která při hudebních 

činnostech zařazovaných do dopoledních aktivit celé třídy projevovala vysokou úroveň 

hudebních schopností a dovedností. Do všech rytmických her, které jsem s dětmi 

v mateřské škole hrála, se s nadšením zapojila a svou rytmickou přesností udržovala mezi 

dětmi řád a strukturu her. Jakmile ale začal hudební kroužek, dívka se rozplakala, že ho 

nemůže absolvovat, protože by ho možná nezvládla. Měla silný pocit zodpovědnosti a 

strach z pochybení, který ji paralyzoval, a žádného z hudebních kroužků se nezúčastnila. 

Pouze posledního, kde dokonce podstoupila posttest, který kdyby mohl být hodnocen, 

získala by v něm plný počet bodů. Ale z důvodů absence nebyla do výzkumného šetření 

započtena. 
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Hudebního kroužku se také jednou účastnila dívka, která začala tento rok prvně 

navštěvovat mateřskou školu. Vyrůstá s otcem a nikdy se nepohybovala mezi vrstevníky. 

V adaptační fázi absolutně nebyla schopna přijmout jakékoliv pravidlo nebo jemné 

omezení a vždy reagovala dlouhotrvajícím hysterickým řevem. Neznala žádná pravidla 

společného soužití, vše si vydupala a očividně nikdy nebyla vystavena nesouhlasu. Tato 

dívka se zúčastnila čtvrtého hudebního kroužku a byla vším dokonale fascinovaná. Po 

celou dobu nevydala jediný zvuk, jen všechny pozorovala a tiše se zúčastnila všech aktivit. 

Do výzkumného šetření zařazena nebyla. 
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10.2.2 Příprava a průběh hudebních jednotek 

První hudební kroužek (6. 10.) 

Zúčastnilo se sedm dětí a všechny byly započteny do výzkumu. 

Plán Průběh 

A já mám, co 

já mám 

 Děti se hned přizpůsobily v jednoduchých tanečních 

krůčcích (ruce v bok, natáčení se do stran, trhání ovoce). 

 Ve třetím opakování písně se přidaly dívky se zpěvem, 

chlapci byli více stydliví. 

Běh – socha 

 Pro rytmický podklad aktivity jsem použila ozvučná dřívka, 

děti uzpůsobovaly rychlost pohybu rychlosti tempa vyťukávaného 

na dřívkách. 

 Děti znaly hru jinak, tudíž reagovaly na mé pokyny jiným 

způsobem, ale rychle jsem se přizpůsobila jejich pravidlům, aby 

pro ně nebyl celý kroužek tolik náročný. 

Vydýchání  Děti se zklidnily, krátce zrelaxovaly 

Vytleskat 

vlastní jméno 

– průpravné 

cvičení pro 

pretest 

 Místo této aktivity jsem začala rytmizaci básně Dešťové 

kapičky 

 Dramatizace děti velmi zaujala, soustředily se více na hru na 

tělo než na báseň. 

Pretest: Ruce-

nohy 

 Nejstarší dívka (3D) se okamžitě nadšeně připojila a tím 

udržela pozornost mladších kamarádů. 

 Pro děti bylo náročné pochopit, co po nich chci, ale opravdu 

se snažily ze všech sil. 

 Po tomto cvičení děti středního věku odešly, že už jsou 

unavené a nechtějí dál spolupracovat. 

Utíkáme, 

utíkáme 

 Zůstaly nejmladší děti, proto jsem zvolila místo pohybové 

hry Kolo, kolo, mlýnský na odreagování od náročného pretestu. 

 
 Taneční pohybová hra: Točíme kolečko (B. Viskupová). 

 Po zvládnutí základních dramatických prvků jsem děti 

doprovodila na klavír a ony tančily samy. 

Vydýchání  Vydýchání v hadu – děti stojí v zástupu a položí ruce dítěti 

před ním na ramena – drží je tak dole, aby dýchalo správně. 

  Rekapitulace obsahu textu vstupní písně A já mám, co já 

mám. 
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Doplňující poznámky: 

Prvního setkání hudebního kroužku se chtěli zúčastnit i rodiče. Svojí přítomností děti i mne 

velmi rozptylovali. Čekal nás s dětmi první kroužek plný jim neznámých aktivit a tak jsem 

se obávala jejich reakcí. Děti mne však mile překvapily, přestože ke konci byly netrpělivé 

a chtěly odejít. V průměru se vydržely soustředit 20 minut, byly velmi vstřícné a 

spolupracovaly. 
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Druhý hudební kroužek (13. 10.) 

Zúčastnilo se osm dětí, z toho sedm bylo započteno do výzkumu. 

Plán Průběh 

Utíkáme, 

utíkáme 

 Děti běhaly díky zvukové kulise ozvučných dřívek. 

 Každé napodobované zvíře je dokresleno hudebním 

nástrojem (žáby – dřevěná žabka, sloni – buben, vrabčáci – 

rolničky). 

Vydýchání  Dýchání jako druhy větru. 

Orffův 

instrumentář 

 Ozvučná dřívka a knoflíky5. 

 Improvizace na téma vítr, nádraží, voda. 

 Ověření znalosti termínů nahlas, potichu (zaměňováno za 

„malinko“), rychle, pomalu v hudebním projevu. 

Co je a co 

není k jídlu 

 První fáze – odpovídání pouze zpěvem, děti potřebovaly 

zrakovou kontrolu mého pohybu, nepromýšlely slova samy. 

 Druhá fáze – odpovídání zpěvem a rytmickou hrou na 

ozvučná dřívka/knoflíky – jakmile děti začaly hrát na rytmické 

nástroje, přestaly zpívat. 

Ovečky 

 Učení písně hrou na ozvěnu + rytmické pohupování 

v kolenou – předzpívávala jsem moc dlouhé úseky, proto jsem je 

postupně zkrátila, ale hra na ozvěnu se nepodařila. Děti si nebyly 

schopny zapamatovat ani tříslovná spojení. 

 Zpívání v kroužku 

 Realizace hry v zástupu + tvoření brány 

 Téměř se nic nepodařilo, protože už toho bylo očividně na 

děti moc. Vyrušovaly a přestaly se úplně soustředit. 

 

 

 Točíme kolečko; posléze to děti zvládly samy, když jsem je 

podruhé doprovázela na klavír. 

 

  

                                                 
5 Didaktická pomůcka z hudebního instrumentáře Evy Jenčkové 
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Třetí hudební kroužek (20. 10.) 

Zúčastnilo se pět dětí a všechny byly započteny do výzkumu. 

Plán Průběh 

Utíkáme, 

utíkáme 

 Děti si hned vybavily pravidla hry z minulého kroužku, ještě 

než jsem začala zpívat. 

Vydýchání  Vydýchání se jako zvířata z předchozí hry. 

Žížalička na 

pěšině 

 Použitá jako rozpočítávadlo určující pořadí, v jakém děti 

vytleskají své jméno. 

Vytleskání 

vlastního 

jména 

 Děti často členily křestní jméno na slabiky, ale příjmení 

vytleskaly do rytmu (uzpůsobily to tempu vyřčeného slova). 

Zrcadlo 

 Učitel předvádí pohyby a děti je mají opakovat ihned, jako 

by se koukaly do zrcadla. 

 Tato aktivita je průpravným cvičením pro posttest. 

 Náročné byly pouze rychlé pohyby (dvojtlesk), kdy se děti 

těžko dopočítaly, kolik tlesknutí to bylo. 

Točíme 

kolečko 

 S klavírním doprovodem. 

Veselá myší 

jízda 

 Báseň s ukazováním na dlani 

 Báseň + rytmické ťukání s ozvučnými dřívky 

 Báseň + ozvučná dřívka + chození po kruhu 

 Báseň + chození po kruhu + vozítka ze dvojic s ozvučnými 

dřívky 

Ovečky  Děti si závěr hry stále zaměňují se Zlatou bránou a 

zachytávají se. 
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Čtvrtý hudební kroužek (3. 11.) 

Zúčastnily se čtyři děti, z toho dvě byly započteny do výzkumu. 

 

Plán Průběh 

Pohybová hra 

 Děti si vyžádaly Utíkáme, utíkáme. 

 Samy vybíraly zvířata a kreativně vymýšlely způsoby, jak je 

pohybově ztvárnit (žralok, motýl, zebra, želva). 

 Děti už tolik nepotřebovaly slovně instruovat, poslouchaly 

klavír a reagovaly na změny rytmu, melodie a výšky tónů (např. 

při vysokých tónech přestaly hlučet a automaticky začala většina 

dětí našlapovat po špičkách; při hlubokých tónech začaly lézt po 

čtyřech, protože jsem tak většinou podkreslovala dojem pomalého 

nebo těžkopádného zvířete). 

Rozlišení 

vlastností 

tónů 

 cupitání při 

písni hrané ve 

tříčárkové 

oktávě, dřep a 

bubnování do 

země při písni 

hrané v kontra 

oktávě 

 Nechala jsem děti, aby si zvolily sami píseň, na které budu 

příklad prezentovat (Prší, prší a Skákal pes). 

 Bylo náročné děti instruovat, co mají dělat za pohyby a 

zároveň být schovaná za klavírem, protože děti postupně ztrácely 

pozornost. 

 Alternativa se střídáním výšek tónů pouze ve zpěvu byla 

neefektivní, protože ji děti braly jako velmi zábavnou a přestaly se 

už docela soustředit. 

 Nakonec jsem musela využít pomoc učitelky, která dětem 

ukazovala pohyby a já jsem doprovázela na klavír. Děti to ale ani 

tak nedokázaly rozlišit, byly stále závislé na nápovědě učitelky. 

Veselá myší 

jízda 

 Zvolila jsem detailnější průpravná cvičení. 

 Nejdříve děti vsedě říkaly básničku a ukazovaly k tomu na 

dlani. 

 Děti říkaly básničku zároveň s rytmickým ťukáním 

ozvučných dřívek. 

 Opakování básničky a ťukání dřívek ve dvojicích (jeden drží 

dvě dřívka a druhý do nich ťuká, potom ještě jednou to samé, ale 

děti seděly za sebou). 

 To samé vstoje s klavírním doprovodem, kde děti zjistily, že 

báseň má svou melodii. 

 Nácvik otočky čelem vzad na konkrétní signál zahraný na 
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klavír, který se později snažily děti rozpoznat v melodii celé písně 

– to bylo příliš náročné vzhledem k věku této sestavy (3,5 – 4,6). 

 Aktivita byla pro děti příliš vyčerpávající, protože potom 

oznámily, že jsou unavené a už nechtěly dál spolupracovat. 

Běh – socha 

 

 

Co je a co 

není k jídlu 

 

 

Tanec se 

stuhami 
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Pátý hudební kroužek (10.11.) 

Zúčastnilo se sedm dětí, z toho pět bylo započteno do výzkumu. 

Plán Průběh 

Variace na 

pohybovou 

hru Utíkáme, 

utíkáme 

 Kroužek jsem zahájila bez jediného slova pouze pomocí hry 

na klavír. Zahrála jsem melodii pro Utíkáme, utíkáme, ale pomalu 

a legato a děti okamžitě zareagovaly – chtěly utíkat, ale bylo 

vidět, že jim to netradiční způsob hry nedovoluje, proto jen tak 

občas poskočily a neustále mě kontrolovaly pohledem. 

 Různě jsem střídala dynamiku, tempo, styly doprovodu a 

děti pochopily, že mají svůj pohyb hudbě uzpůsobit. To vše se 

dělo stále bez slovní instruktáže. 

 Jediným úskalím bylo zpomalování. 

Rytmická 

mřížka 

 Do papírové mřížky 4x4 byly nepravidelně naskládány 

vlašské ořechy a kaštany (ilustrační foto rytmické mřížky při jiné 

aktivitě viz příloha 2), některá pole zůstala nepokrytá. Děti byly 

rozděleny do dvou skupin – kaštany a ořechy. Postupným 

ukazováním na políčka měla zahrát buď jedna, druhá nebo žádná 

skupina. 

 Druhá fáze aktivity byla realizována hrou na Orffovy 

nástroje. Ukázalo se, že je těžké postupovat stále ve stejném 

tempu. Když jsem od tohoto požadavku ustoupila, děti dokázaly 

na ukazované přírodniny reagovat.  

 Příchod rodičů s křičícím dítětem značně rušil soustředěnost 

dětí, proto jsem změnila následující aktivitu. 

Co je a co 

není k jídlu 

 Hra na sochy – dokud děti slyší hudbu, mohou se pohybovat, 

v tichu musí zkamenět. 

 Podařilo se tím uvolnit napjatou atmosféru a pohybový 

přetlak dětí. 

Poslech vážné 

hudby 

 

 

Veselá myší 

jízda 

 

 

Zopakování 

vytleskaného 

rytmu 

 Místo naplánovaných aktivit jsem vyhověla přání dětí, které 

chtěly zpívat písně s klavírním doprovodem (Kočka leze dírou, 

Prší, prší).  

 Relaxace vleže na zádech při poslechu písně Čtvero ročních 

období (ústřední píseň hudebního programu z Ekocentra Čapí 

hnízdo z předchozího dne). 
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Doplňující poznámky:  

První polovinu kroužku neustále rušil tříletý chlapeček, učitelka se mu proto začala osobně 

věnovat, aby mohl kroužek pokračovat. Ve druhé polovině narušila běh aktivit maminka 

s novorozeným dítětem, které hlasitě plakalo a bylo ho slyšet i ze šatny. Osobně jsem 

z takového pedagogického výkonu byla značně vyčerpaná, ale při rozebírání 

videozáznamu jsem na dětech vypozorovala převážně nadšení pro spolupráci a 

spokojenost. 
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Šestý hudební kroužek (24.10.): 

Zúčastnily se čtyři děti, z toho dvě byly započteny do výzkumu. 

Plán Průběh 

Tanec se 

stuhami 

(improvizace) 

 Dramatizace vysokého a hlubokého tónu 

 Děti se poprvé setkaly se stuhami přivázanými na tyčkách a 

byly uchváceny „malováním“ kruhů do vzduchu. 

 Oproti poslední aktivitě na rozlišování vysokého a 

hlubokého tónu se lépe orientovaly. 

Zopakování 

rytmického 

říkadla 

 

 

Rytmická 

mřížka 

 Každé dítě mělo svou řádku a odlišný hudební nástroj 

(ozvučná dřívka, drhlo, bonga, triangl – foto viz příloha 2). 

 Po nalezení vhodného ukazování všem najednou se 

v pomalém tempu podařilo zrytmizovat velmi náročnou sestavu 

 Děti cítily silný pocit úspěchu, zároveň byly unavené. 

Točíme 

kolečko 

 Díky obeznámenosti s písní a tancem mohly děti zrelaxovat. 

Utíkáme, 

utíkáme 

 Napomohlo ke všeobecnému uvolnění atmosféry. 

 

Doplňující poznámka: 

Aktivita s rytmickou mřížkou byla velmi náročná, původně jsem chtěla pouze zopakovat 

zjednodušenou formu z předchozího hudebního kroužku, ale zkusila jsem ztížit úroveň na 

základě sestavy, která se ten den sešla. Pozitivním výsledkem jsem byla příjemně 

překvapena. 
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Sedmý hudební kroužek (1.12.): 

Zúčastnilo se šest dětí, z toho pět bylo započteno do výzkumu. 

 

Plán Průběh 

Volný tanec se 

stuhami 

(taneční 

prožitková 

improvizace) 

 Tanec byl zamýšlen tentokrát jako výrazový tanec při 

reprodukované hudbě ztvárňující přírodní úkazy – bouřka, vítr, 

šumění potoku, les (Moulík, 2008). 

 Diskuze o náladách a vlastnostech poslouchaných písní a o 

tom, jak by se tyto pocity daly vyjádřit bezhlasně, pouze 

pohybem. Chvilku dětem trvalo, než se přestaly stydět a zapojily 

se do vymýšlení pohybů s významem. Později už své kroky 

popisovaly a komentovaly, co mají symbolizovat a proč. 

Volný výběr 

aktivit 

 

 

Posttest 

 Posttest probíhal s tichou hudbou v pozadí. Nechala jsem 

děti dále tančit se stužkami, protože byly tancem zcela pohlceny. 

Postupně jsem si jednoho po druhém ze skupiny vypůjčila.  
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10.2.3 Průběh a výsledky pretestu a posttestu 

 

Průběh pretestu 

Pretest probíhal v rámci prvního hudebního kroužku. V dopoledních aktivitách toho dne 

jsem děti seznámila se hrou pro pretest. Společně jsme si ji zahráli v ranním kruhu. Děti na 

hru reagovaly pozitivně a v průběhu celého dopoledne si ji různě zkoušely.  

Nejprve jsem věnovala asi čtyři minuty zácviku, kdy jsem dětem znovu vysvětlovala 

pravidla hry a děti společně opakovaly předzpívávané názvy částí těla s pohybovou 

rytmizací. Kvůli přílišnému nadšení a k tomu neúměrnému nepochopení pravidel vznikl 

chaos. Dívka 3D ale reagovala perfektně, a tak jsem se rozhodla, že ji použiji jako příklad. 

Na tomto příkladu princip pochopily všechny děti. 

Samotný pretest probíhal individuálně v kruhu. Nejprve jsem oslovila dívku 3D, abych s ní 

udělala oficiální výsledek pretestu a potom jsem vybírala další děti postupně podle toho, 

jak seděly v kruhu. Ostatní děti tiše čekaly, až na ně přijde řada. Bylo znát, že jsou děti 

stydlivé, jejich reakce byly buď silně zpomalené, nebo naopak zrychlené. Hlasový projev 

zněl většinou mírně nejistě. 

 

Průběh posttestu 

Protože jsem věděla, že některé děti zařazené do výzkumného šetření nepřijdou na 

odpolední hudební kroužek, udělala jsem s nimi posttest během dopoledních činností. 

Vzala jsem si stranou chlapce 5CH a natočila jeho výkon na video. To samé jsem udělala 

s dívkou 2D. Je nutné říci, že ten den měla dívka poprvé brýle, které ale měly opačné 

dioptrie (3 dioptrie), než dívka potřebovala. Zdálo se mi však, že ztížená schopnost vidět 

neměla vliv na výsledek posttestu.  

Oficiální posttest proběhl během hudebního kroužku, konkrétně během aktivity tančení se 

stuhami. Děti vůbec nebyly rušeny tichou reprodukovanou hudbou, čehož jsem se obávala. 

Pravděpodobně se dobře soustředily na posttest, protože se při předchozí aktivitě uvolnily 

a plně ji prožily. Reprodukovaná hudba navodila příjemnou relaxační atmosféru, která 

působila jak na děti, tak na mě samotnou.  
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Dívka 4D onemocněla a posttest neabsolvovala, chlapec 8CH odmítl spolupracovat. 

Výsledky posttestu a překvapivá spolupráce dětí byly na mnohem vyšší úrovni, než jsem 

čekala. 

 

Vyhodnocení individuálních výkonů 

Míru rozvoje zachytily výsledky prestestu a posttestu, které jsou detailně zaznamenány 

v tabulce na konci této kapitoly. 

Chlapec 1CH se v testu velmi zlepšil. Bylo to zapříčiněno hlavně tím, že se přestal stydět, 

našel ve mně důvěru a podporu v hudebních činnostech. Matka je zpěvačka a je na něj 

v oblasti zpěvu přísná, chlapec má tak pocit, že ještě není připraven a mohl by selhat. 

Během hudebních kroužků se však tento pocit trochu uvolnil a už tolik chlapci v hudebním 

projevu nebránil. 

Dívka 2D se oproti pretestu zlepšila v cítění plynutí pulzace a opakování rytmických figur. 

Tonální cítění a hlasové schopnosti se téměř nezměnily, nepochytila jsem ani během 

hudebních kroužků, že by se v jiných aktivitách lépe hlasově projevovala. To vše může, ale 

i nemusí být způsobeno téměř absentujícím sluchem nahrazeným kochleárním 

implantátem.  

Dívka 3D podstoupila posttest o tři týdny dříve než ostatní děti, přesto je u jejích výsledků 

znatelný posun, hlavně v cítění plynutí pulzace a lehký posun i v tonálním cítění. V této 

oblasti je lehce indisponovaná, protože český jazyk není její mateřštinou a někdy se více 

soustředila na to, jak slovo vyslovit, než na samotný zpěv. Ale může to být i má vlastní 

domněnka. 

Dívku 4D bohužel nemohu okomentovat, protože kvůli dlouhodobé nemoci nepodstoupila 

posttest. 

U chlapce 5CH byla znatelným hybatelem pro posun v tonálním cítění a ve hlasových 

schopnostech motivace pro hudební činnosti. V pretestu byl jeho výkon značně ovlivněn 

slabým prožitkem a nezájmem o aktivitu. Doba trvání celého výzkumného měření však 
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nebyla dostatečně dlouhá na to, aby se chlapec více rozvinul v měřených hudebních 

oblastech.  

Dívka 6D se jako jediná zúčastnila všech sedmi hudebních kroužků. Na to, že je druhou 

nejmladší účastnicí programu, se také jako jediná zlepšila ve všech hodnocených 

oblastech. Dívka má smysl pro rytmus, který je pozorovatelný i v jejím spontánním 

chování (rytmizace slov), má k hudbě pozitivní vztah a projevuje aktivní zájem o hudební 

činnosti. U této dívky jsem nemohla přesně ohodnotit rytmickou složku posttestu, protože 

prokázala správnou rytmickou deklamaci slovy, ale pohyby rukou neladily s rytmem slov, 

působily spíše jako synkopy – byly většinou o půl doby opožděné. 

Dívka 7D je nejhlasitější zpěvačkou ve třídě. Má plný, sytý hlas, a když o nic nejde, umí 

ho krásně použít. V pretestu a posttestu se ale hlasově neprojevila tak, jako obvykle – 

způsobila to nejspíš tréma. V rytmických oblastech se však posunula trochu dál a projevila 

zájem o další rytmické úkoly a hry. 

Chlapec 8CH má problémy s výslovností, a proto se mu nechce moc často mluvit. Pretestu 

se účastnil rád, ale posttest odmítl, protože ho velmi zaujalo tančení se stuhami (nebyl 

schopen aktivitu opustit). Na druhou pobídku již za jiných okolností ale také nereagoval, 

proto dostal hodnocení nula ve všech oblastech posttestu. 

Chlapec 9CH se podobně jako chlapec 1CH hodně styděl. V pretestu nevydal jedinou 

hlásku, proto měl tonální cítění a hlasové schopnosti hodnoceny nulou – nemohla jsem je 

změřit. Během průběhu hudebních kroužků ke mně ale získal důvěru a díky předchozí 

aktivitě před posttestem (tanec se stuhami) se dokonale uvolnil a dokázal v posttestu 

reagovat. Byla na něm znát silná tréma a stud, dokázal se však s nimi úspěšně vypořádat. 

V rytmické složce má konstantní výsledek, ale v hlasovém projevu se oproti pretestu 

prokázal v posttestu tichým mluvozpěvem. 
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Tabulka vyhodnocení individuálních výkonů6 

 Tab. 1 – 

pulzace 

Tab. 2 – 

rytmus 

Tab. 3 – 

tonální 

cítění 

Tab. 4 – 

hlasové 

schopnosti 

1CH 4,6 1 1 1 2 
3 4 4 4 

2D 5,2 2 2 1 2 
3 3 1 2 

3D 5,8 3 3 2 4 
4 3 3 – B dur 4 

4D 3,10 1 1 0 0 
0 0 0 0 

5CH 5,11 2 2 1 1 
2 2 2 2 

6D 3,5 2 2 2 2 
3 3 3 – B dur 3 

7D 4,6 2 2 3 – B dur 3 
3 3 3 – B dur 3 

8CH 3,8 1 1 1 0 
0 0 0 0 

9CH 4,4 3 3 0 0 
3 3 1 2 

 

  

                                                 
6 Řada podmalována tmavší červenou – pretest 
Řada podmalována světlejší červenou - posttest 
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10.3 Evaluace programu ve vztahu k výzkumným otázkám 

Kolik dětí prokáže zlepšení rytmických schopností a dovedností při porovnání 

výsledků individuálních pretestů a posttestů? 

Pomocí grafu (viz příloha 3) jsem porovnala rozdíly mezi naměřenými hodnotami 

(posuzovanými na základě škálových tabulek pro hodnocení hudebních složek) 

individuálních pretestů a posttestů. Všechny děti se prokázaly buď zlepšením nebo alespoň 

stejným škálovým ohodnocením v pretestu a posttestu. Zhoršení posuzované škálovými 

tabulkami neprokázalo žádné dítě. U dvou dětí nemohl být změřen pokrok v rozvoji 

konkrétních složek hudebního projevu, protože nepodstoupily porovnávací posttest. 

Zlepšení vnímání pulzace prokázalo pět dětí, z toho se zlepšilo jedno dítě o dva škálové 

stupně a čtyři děti o jeden škálový stupeň. Dvě děti byly ohodnoceny stejným škálovým 

stupněm v pretestu i posttestu.  

Zlepšení vnímání a projevu rytmického cítění prokázaly čtyři děti, z toho jedno dítě o tři 

škálové stupně a tři děti o jeden škálový stupeň. Tři děti byly ohodnoceny stejným 

škálovým stupněm v pretestu i posttestu. 

 

Projeví se vliv hudebního kroužku ve spontánním hudebním projevu dětí? 

Po prvním hudebním kroužku a průběhu pretestu se dívka 3D posadila stranou všech dětí a 

tiše si ve správné rytmické deklamaci slov procvičovala české názvy částí těla, které byly 

obsaženy v pretestu. Když si byla českými výrazy trochu jistější, oslovila druhou dívku, 

která nebyla účastna hudebního kroužku ani započtena do výzkumu, aby si s ní hru zahrála. 

Dívka ji však odmítla. Víckrát jsem tuto činnost u dívky 3D nezpozorovala. 

Na základě vlastního zúčastněného pozorování jsem zaznamenala realizaci dětí pohybové 

hry Utíkáme, utíkáme v rámci volné hry v odpoledních hodinách. Děti si dokázaly hru 

zorganizovat samy bez pomoci učitelky. Pouze ji poprosily, aby je doprovázela na klavír a 

ony mohly vymýšlet nová zvířata, která ještě během hry neimitovaly. 

Díky zpětné vazbě rodičů jsem se dověděla, že dívka 6D pravidelně seznamuje matku se 

všemi činnostmi, které se ten den na hudebním kroužku konaly. Probíhá to formou 
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námětové hry, kdy dívka je v roli vedoucího hudebního kroužku a vysvětluje matce v roli 

dítěte, jak se které hry hrají, co má při nich dělat a učí ji písně a říkadla. 

 

Bude mít hudební kroužek vliv na pěvecký projev dětí? 

Pomocí grafu (viz příloha 3) je možné posoudit zlepšení hlasového a intonačního projevu 

dítěte. 

Zlepšení tonálního cítění prokázalo pět dětí, z toho jedno dítě o tři škálové stupně a čtyři 

děti o jeden škálový stupeň. Dvě děti byly ohodnoceny stejným škálovým stupněm 

v pretestu i posttestu. 

Zlepšení hlasových schopností a dovedností prokázaly čtyři děti, z toho dvě děti o dva 

škálové stupně a dvě děti o jeden škálový stupeň. Tři děti byly ohodnoceny stejným 

škálovým stupněm v pretestu i posttestu. 

Na základě vlastního zúčastněného pozorování mohu zhodnotit, že se po uplynutí 

spolupráce s dětmi v rámci hudebních kroužků neobjevily četnější známky spontánních 

hudebních popěvků a nápěvů jak jsem předpokládala, ale naopak. Zdá se, že ty děti, které 

si často spontánně prozpěvovaly, náhle tuto činnost zredukovaly na minimum. U dětí, které 

se pěvecky tolik neprojevovaly se ani po uplynutí doby výzkumu neobjevily známky 

nějaké výrazné změny. 

Stoupne motivace k hudebním činnostem v mateřské škole? 

Kvůli četnému střídání dětí na hudebních kroužcích je těžké posoudit, zda motivace 

k hudebním činnostem stoupla, klesla, nebo zůstala neovlivněna. Některé děti pravidelně 

odcházely z kroužku nadšeny, ale potom prohlásily, že tam už chodit nebudou. Přesto příští 

týden přišly zase. Další děti se zase nemohly hudebního kroužku dočkat, ale když nebyly 

naplánovány jejich oblíbené činnosti, zklamané odcházely.  

Z těchto dvou nejčastějších příkladů usuzuji, že se mi pravděpodobně podařilo zvýšit 

motivaci dětí pro konkrétní hudební činnosti, ale ne pro hudební činnosti obecně.  
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11 Diskuze 

Nejdříve je nutno podotknout, že původní obsah bakalářské práce měl být na téma sledující 

rozvoj rytmického vnímání dítěte batolecího věku s prvními známkami nástupu řeči. 

Nepodařilo se mi však zorganizovat výzkumnou skupinu alespoň pěti batolat, a tak jsem 

pozměnila obsah práce na děti ve věku 3 – 6 let v mateřských školách. Práce již tedy 

nemohla být pouze o deskripci hudebního vnímání, připojila jsem neodlučitelnou oblast 

hudebního projevu a tím získala práce úplně nové směřování. 

Původní metodou pro nově vybrané téma byl experiment, kdy jsem chtěla pracovat jen 

s vybranou částí dětí, v dopoledních činnostech a v četnějších intervalech. Na 

rodičovských schůzkách si však samotní rodiče zažádali o hudební kroužek a já jsem jim 

vyhověla. Metodu experimentu jsem tedy upravila na intenzivní spolupráci s úzkou 

skupinou dětí navštěvujících odpolední hudební kroužky a pretest a posttest pro celou 

třídu. Kontrolní skupinou tedy měla být druhá polovina třídy. Děti se však začaly na 

hudebním kroužku prostřídávat a kvůli častému onemocnění se nedostavovaly s takovou 

četností, jak jsem předpokládala. Od experimentu jsem tedy ustoupila a zvolila jsem 

metodu akčního výzkumu. 

Za hlavní úskalí uskutečněného výzkumu považuji rozplánování doby pozorování a 

stimulace rytmického vnímání skrze hudební kroužky. V delším časovém úseku by práce 

měla jasnější a viditelnější výsledky. Vyšší počet hudebních kroužků by mi zároveň 

umožnil zahájit pretest až třeba během třetího společného setkání, kdy by již opadla 

vzájemná adaptace a strach z něčeho nového. Výsledky pretestu by tak nebyly ovlivněny 

studem a nervozitou výstupu před rodiči, jak se to neplánovaně stalo v mém výzkumu. 

Obecná adaptace měla na výsledky také vliv, proto by bylo jistě příhodnější podobný typ 

výzkumu zahájit až po dostatečném uplynutí doby od počátku školního roku (např. 

v lednu). 

Pravidelná spolupráce byla velkým přínosem i pro mě. Uvědomila jsem si, jak je podstatné 

jasně, zřetelně a jednoduše formulovat úkoly pro děti a jakým způsobem jim pomoci udržet 

pozornost. Nejvíce se mi osvědčila metoda střídání kontrastních činností (soustředěná 

práce s rytmickou mřížkou a pohybová hra např. Utíkáme, utíkáme) a jednoduché, co 

nejkratší slovní instrukce. V pátém hudebním kroužku jsem zkusila instruovat děti pouze 
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hudbou samotnou a překvapivě se hodně rychle zorientovaly a dokonce na nich bylo vidět 

probuzení zájmu netradiční činností. Tím se mi osvědčila i tzv. metoda šoku. Co mi však 

spolupráce s dětmi dala nejvíce, je to, že v sobě musím mít jistotu, se kterou s dětmi 

pracuji, a společně se něčemu novému naučíme. Když si sama sebou nejsem jistá a mám 

strach z pochybení, je pravděpodobné, že se plán neuskuteční tak, jak by mohl. 
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12 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat vývoj rytmických schopností a dovedností 

předškolních dětí stimulovaný pravidelnými hudebními činnostmi v průběhu devíti týdnů. 

Protože jsem tušila, že výsledky nebudou pouze pozitivního charakteru, stanovila jsem si 

druhý cíl o případném definování překážky bránící rozvoji rytmických schopností a 

dovedností. Považuji za důležité definovat nečekané reakce nebo vyústění situace, protože 

se pak mohu lépe zaměřit na podstatu prvotně chtěného cíle a pátrat po nových cestách, jak 

k němu dojít. 

V úvodní kapitole teoretické části popisuji podstatu rytmu jako takového, avšak od 

následující kapitoly až do konce práce už pojednávám o rytmu v hudbě. Vytvořila jsem 

stručné medailonky známých pedagogických osobností, které jsem si na základě vlastního 

výběru zvolila jako podklad pro praktickou část výzkumu. Od každého jsem převzala 

nějaký prvek či zpracovanou metodiku, kterou detailně popisuji na konci teoretické části. 

Zajímavým bodem pro mě bylo sepsat kapitolu o dvou různých náhledech na rozvíjení 

hudebnosti a nemohla jsem k tomu nevyjádřit vlastní názor. Dále jsem se zabývala 

hudebními schopnostmi, abych je lépe podchytila pro praktický výzkum, konkrétně pro 

správné použití škálových tabulek pro hodnocení výsledků pretestů a posttestů. Následuje 

podrobně zpracovaná terminologie složek rytmu podstatná pro pochopení a lepší orientaci 

v problematice tématu. Závěrem teoretické části přináším stručný přehled ontogeneze 

hudebního vnímání dítěte skrze hrubou motoriku. 

V praktické části si nejprve stanovuji cíle a výzkumné otázky, které doprovázím 

pedagogickými cíli. Následně definuji metodu akčního terénního výzkumu a zpracovávám 

všechny jeho části. Do části plánování jsem zahrnula takové činnosti, které opravdu šlo 

udělat s předstihem, a sice charakteristiku MŠ Ratměřice a strukturu programu, která 

spočívá v realizaci pretestu, průběhu hudebních kroužků zaměřených na rytmus a 

následným posttestem. Další dvě části akčního výzkumu jsem propojila dohromady, aby 

bylo přehlednější porovnat si hned vedle sebe plán a jeho průběh, tedy pozorování, 

vepsané do tabulek. Závěrečnou evaluaci jsem koncipovala ve vztahu k výzkumným 

otázkám a v diskuzi jsem si utvořila místo pro mé vlastní postřehy, nápady, kritiku a 

návrhy pro lepší provedení hudebních činností.  
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Přílohy 

Příloha 1 – Škálové tabulky pro hodnocení hudebních složek M. Kmentové 

 

Tab. 1 Škála k hodnocení citlivosti pro plynutí pulzace v delším časovém úseku 

0 Dítě nereaguje na podněty, nevyjádří se hlasem ani pohybem. 

1 Dítě nenavazuje na předzpěv (dlouho čeká nebo naopak začíná už během zpěvu 

examinátora), náhodně zrychluje a zpomaluje při svém zpěvu, citlivost pro pulzaci 

neprojevuje ani pohybem. 

2 Dítě nenavazuje na předzpěv, ale v jeho samostatném zpěvu a pohybech je patrná 

tendence udržení pulzace. 

3 Dítě většinou naváže na předzpěv, ve svém zpěvu i pohybovém projevu plynule 

prožívá pulzaci. 

4 Dítě plynule navazuje na předzpěv, ve svém zpěvu i pohybovém projevu plynule 

prožívá pulzaci. 

 

Tab. 2 Škála k hodnocení citlivosti pro rytmické časové členění tónů 

0 Dítě nereaguje na podněty. 

1 Dítě nedokáže opakovat rytmickou strukturu předzpívaného taktu. 

2 Dítě částečně reprodukuje rytmickou strukturu předzpívaného taktu. 

3 Dítě většinou dobře a s určitým prožitkem reprodukuje rytmickou strukturu 

předzpívaného taktu. 

4 Dítě vědomě, přesně a s prožitkem reprodukuje rytmickou strukturu předzpívaného 

taktu. 
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Tab. 3 Škála k hodnocení tonálního cítění 

0 Dítě nereaguje na podněty. 

1 V projevu dítěte převažuje atonální „mluvozpěv“, projev je nahodilý. 

2 Dítě částečně hlasem napodobuje pohyb melodie. Pěvecký projev dítěte se 

nestabilizuje v jedné tónině, ani pokud se examinátor přizpůsobí hlasové poloze 

dítěte. 

3 Dítě hlasem napodobuje pohyb melodie. Pokud se examinátor přizpůsobí hlasové 

poloze dítěte, pěvecký projev dítěte se stabilizuje v jedné tónině – vyhodnoceno 

v které. 

4 Dítě jistě a s prožitkem opakuje melodii v tónině zadané examinátorem. 

 

Tab. 4 Škála k hodnocení hlasových schopností při zpěvu 

0 Dítě nereaguje na podněty, nevyjádří se hlasem. 

1 Dítě nerozlišuje použití hlasu ve zpěvu a v řeči. 

2 V projevu dítěte převažuje mluvní hlas s mírnými proměnami podle melodie. 

3 Dítě převážně zpívá, projev je mírně nejistý (např. tichý, mírně „přeskakuje“ 

v rezonanci). 

4 Dítě vědomě a s prožitkem zpívá zdravým dětským hlasem. 
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Příloha 2 – Fotografie rytmické mřížky 
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Příloha 3 – Graf výsledků pro zlepšení v konkrétních složkách hudebního projevu 

dětí 
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