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ABSTRAKT
Práce se zabývá vytvořením testové baterie pro posouzení rytmického cítění
u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové
testy totiž hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena využívat pouze
testy koncipované pro hudební oblast. Nové testy svou strukturou odpovídají
charakteristice rytmického cítění z pohledu hudební psychologie. Testy jsou
rozděleny do tří oddílů, kterými jsou Percepční dovednosti a činnosti (položky 1 až
18), Reprodukční dovednosti a činnosti (položky 19 až 27) a Produkční dovednosti a
činnosti (položka 28).
Pro statistické zpracování byla použita klasická teorie testu (faktorová analýza) i
teorie odpovědi na položku (dvou-parametrický model). Součástí metod byl i
výpočet reliability a validity testu.
Očekávané zamítnutí navržené hypotézy se potvrdilo jak u klasické teorie testu, tak
u teorie odpovědi na položku. Výjimkou byl model 4, jehož fit indexy (zejména TLI
= 0,537) však ukazovaly spíše na nedostatek důkazů na zamítnutí hypotézy než na
perfektní shodu modelu s daty. Cílem bylo sestavit a otestovat modely, jejichž shoda
s daty bude nejlepší. Nejpříznivější shoda byla u modelů č. 1 a 5. Model 1 [CFI
= 0.927, TLI=0.916, SRMR = 0.09, RMSEA (5 %) = 0.03, RMSEA (95 %) = 0.059],
jehož struktura odpovídala navržené testové baterii, vykazoval poměrně dobrou
shodu modelu s daty, ačkoliv IRT odhalila některé problematické položky. Model 5
[CFI = 0.956, TLI=0,942, SRMR = 0.073, RMSEA (5 %) = 0.03, RMSEA (95 %) =
0.111] byl unidimenzionální (faktor reprodukce sytil položky 19 až 27) a jeho fit
indexy ukázaly ještě lepší shodu modelu s daty. Na základě těchto modelů je třeba
navrhnout optimalizovanou testovou baterii a opět pomocí statistické analýzy
provést ověření této baterie.
Výzkum je součástí řešení grantového projektu č. 1162218 (Měření rytmického
cítění u studentů vysokých škol v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport)
Grantové agentury Univerzity Karlovy a projektu PROGRES Q19 realizovaného na
UK FTVS.
Klíčová slova: hudba, rytmus, hudebně-pohybová výchova, rytmické cítění,
faktorová analýza, teorie odpovědi na položku.

ABSTRACT
The thesis is focused on creating a test battery for the sense of rhythm assessment for
university students in the field of Physical Education and sport. Music-sports
practice lacks such tests and so far it is forced to use only tests designed for the
music field. The structure of the new tests corresponds to the characteristics of the
sense of rhythm from the point of view of music psychology. The tests are divided
into three sections, which are Perceptual Skills and Activities (items 1 to 18),
Reproductive Skills and Activities (items 19 to 27) and Production Skills and
Activities (item 28).
The Classical test theory (factor analysis) and Item response theory (two-parametric
model) were used for the statistical processing of results. The methods also included
the calculation of the reliability and validity of the test.
The expected refusal of the proposed hypothesis was confirmed in both the classical
test theory and item response theory. The exception was model 4, whose fit indexes,
especially TLI = 0.537, showed a lack of evidence for the refusal of the hypothesis
rather than for a perfect fit of the model with the data. The aim of the research was to
compile and test models whose conformity with the data would be the best. The most
favorable conformity was for model No. 1 and No. 5. Model 1 [CFI = 0.927,
TLI=0.916, SRMR = 0.09, RMSEA (5 %) = 0.03, RMSEA (95 %) = 0.059], whose
structure corresponded to the designed test battery, showed relatively good
conformity of the model with the data, although the IRT revealed some problematic
items. Model 5 [CFI = 0.956, TLI=0,942, SRMR = 0.073, RMSEA (5 %) = 0.03,
RMSEA (95 %) = 0.111] was unidimensional (the reproduction factor saturated
items 19 to 27) and its fit indexes showed an even better conformity of the model
with data. Based on these models, it is necessary to design an optimized test battery
and again use statistical analysis to verify this test battery.
The research is part of the solution of the grant project No. 1162218 (Measurement
of the sense of rhythm for university students in the field of Physical Education and
sport) of the Grant Agency of Charles University and the PROGRES Q19 project
implemented at the Charles University Faculty of Physical Education and Sport.
Keywords: rhythm, music-movement education, sense of rhythm, factor analysis,
item response theory.
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Úvod
Rytmické cítění je pojem, se kterým se setkáváme v mnoha oblastech našeho života.
A možná i tím více, když si uvědomíme, z jakých dvou slov je tento pojem složený. Jedná se
o rytmus a cítění či cit. Tato dvě zdánlivě nedůležitá slova nás však provázejí celým životem
a jsou naší nezbytnou výbavou. Souvisejí se správným fyzickým a psychickým vývojem,
který v sobě nese například správné dýchání, rozvoj řečových dovedností či paměti. Jsou také
základním kamenem, na kterém staví technika jakéhokoli pohybu, sportovní aktivity
a disciplíny, a s tím i spojený výkon. Schopnost rytmického cítění je tedy velice podstatnou
schopností ve sportovní sféře, kterou bychom měli umět diagnostikovat tak, abychom zjistili,
zda určitý jedinec a v jaké míře touto schopností disponuje a zda je způsobilý tyto schopnosti
dále předávat a učit ji své svěřence.
Doposud se testováním rytmického cítění zabývali odborníci výrazněji v hudební
oblasti, kde je toto testování spojeno se zkoumáním hudebních vloh a talentu v hudbě. Proto
jsem se ve své disertační práci zabývala možnostmi testování rytmického cítění u jedinců ve
sportovní oblasti. Cílová skupina, na kterou jsem diagnostiku zaměřila, byli vysokoškolští
studenti, a to konkrétně studenti v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Studenty
vysokých škol jsem vybrala záměrně, protože jsou to právě oni, kdo se ve svém oboru
vzdělávají směrem, ve kterém je nutno si tyto schopnosti osvojit, a především s nimi musí
disponovat v praxi a rozvíjet je u svých svěřenců.
Vytvořené testové položky mají lépe a přesněji ukázat, který student má schopnost
rytmického cítění lépe osvojenou a rozvinutou, a také, které složky uvedené schopnosti činí
studentovi větší či menší obtíže při jejich pohybové reprodukci. Testování tak může napomoci
tomu, abychom zjistili, na které oblasti výuky se při rozvoji rytmického cítění více zaměřit
a jakým způsobem tuto výuku změnit a vylepšit.
Nedílnou součástí gymnastického pohybu je jeho rytmická struktura, která patří do
základní techniky gymnastického pohybu. K problému nácviku optimálního provedení
pohybu a osvojování dovedností patří provedení pohybového aktu ve „správném“ rytmu, to
znamená realizovat pohyb v určitém čase a prostoru, tedy vhodně pohyb rytmizovat. Tuto
okolnost respektovali všichni tvůrci různých gymnastických systémů, ve kterých uplatňovali
svůj jedinečný přístup pro kultivaci pohybového projevu.
Disertační práce uvádí problematiku rytmického cítění nejen z pohledu sportovní
vědy, ale také z hlediska vědy hudební. Rytmus obecně provází jedince ve všech
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pohybových aktivitách, nicméně pojem rytmické cítění, které nasvědčuje zapojení hudby,
napovídá, že výzkum disertační práce směřuje do oblasti hudebně-pohybové, respektive do
oblasti gymnastických sportů. V tomto směru je hudba nezastupitelným prvkem, který nejen
reguluje pohyb jedinců, ale také vyvolává nejrozmanitější tělesné a duševní reakce, které
mají pozitivní vliv na lidský organismus.
Pohled hudební vědy na samotné rytmické cítění je pro výzkum stěžejní, protože
poskytuje konstrukt, na jehož základě jsou sestaveny nové testy pro posuzování rytmického
cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport.
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1 Gymnastika jako součást vývoje lidské motoriky
Už od nepaměti lidé používali tělovýchovnou a sportovní činnost, jež je komplexem
pohybů a pohybových činností člověka, jako záměrnou součást přípravy na život. Tyto
pohyby člověk vybíral z oblasti pracovní, bojové a sociální. Následně je využíval ve formě
her a tanců k zábavě, později ke zdokonalení sebe, svého těla a pohybového projevu,
výkonnosti a zdatnosti, a také pro rozvoj vlastností psychických, jako je odvaha a vůle
a v neposlední řadě ke své výchově. Kromě toho byly tyto činnosti zaměřovány na aktivní
odpočinek a upevnění zdraví, nebo jako prostředek léčení a rehabilitace. Po celou tu dobu se
vytvářely a také dnes ještě vznikají nové druhy pohybových činností, sportovní disciplíny,
nářadí a náčiní.
Z historického pohledu vznikala pohybová činnost ve fylogenezi a také v ontogenezi.
Fylogeneze je procesem vývoje člověka a živočichů od jeho živočišných předků až po
současnost. Ontogeneze je individuálním procesem vývinu od oplodnění vajíčka po
ukončení vývoje smrtí. Základ všech lidských činností je v pohybech člověka, které tvoří
základní pohybový fond. Ten se po celou dobu všech vývojových etap vytváří ve fylogenezi
lidské motoriky.
Ve fylogenetickém vývoji se vyvinul i vzpřímený postoj, který patří mezi základní
znaky lidského těla a jeho pohybových činností (Kasa, 2000). Dnes je vzpřímená postava
formována pod vlivem dědičnosti, která představuje genotypickou, tedy vrozenou vlastnost,
která je ovlivněná v ontogenezi člověka činnostmi, které vykonává. Pohybem a cvičením se
od narození rozvíjejí po celý život i pohybové návyky. Ty jsou potřebně k tomu, aby
udržovaly žádoucí tonus kosterního svalstva.
Obsah gymnastiky a vnímání jejího pojmu se často v průběhu vývoje poznatků
historických a člověka měnilo a přizpůsobovalo společenským potřebám. Gymnastická
cvičení vznikla záměrnou stylizací přirozených lidských pohybů, jimiž bylo možno působit
cíleně a komplexně na pohybový aparát. Pod dnešním pojmem gymnastika, která staví na
antickém pojetí, chápeme souhrn tělesných cvičení, které zabezpečují všestranný tělesný
rozvoj. Fylogeneze lidské motoriky je tudíž historicky spjatá s motorickým vývojem
člověka i s vývojem tělesných cvičení. V nejstarších dobách se tyto cvičení nazývala
gymnastická a metodicky byla uspořádaná do gymnastických systémů nejrozmanitějšího
zaměření, jako je branné, léčebné, tělesné a duševní vzdělávání, dále formování vlastního
těla, pohybová výkonnost, pohybová kultura a další.
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Dnes sportovní věda, a hlavně oblast sportovní edukace zkoumá, objasňuje
a vyhodnocuje obsah, proces a účinky působení jednotlivých gymnastických druhů na
funkční, tělesný, motorický i estetický rozvoj člověka a jeho specifickou pohybovou
výkonnost v různých věkových kategoriích ve školní zdravotní a rekreační tělesné výchově
a ve výkonnostním a vrcholovém sportu (Kasa, 2000).

1. 1 Harmonie pohybu a rytmika
Pohyb do rytmu je součástí tance už od dob pravěku, kdy kolem ohně pravěcí lidé
poskakovali a jednoduchými pohyby vyjadřovali lov či jiné pocity a události. Z ostatních
pravěkých lidí coby diváků posléze vznikaly první rytmické skupiny, které doprovázely
tanečníky rytmickými údery nejrůznějších nástrojů a náčiní. Různé vědecké teorie
shledávají souvislost mezi vznikem hudby a nejrůznějšími lidskými činnostmi (Šimek,
1981).
Lidé vždy toužili po volnosti i uměleckém projevu pohybu. Tento trend spolu
s historickým vývojem stále nabýval na své intenzitě. Pokud bychom se podívali do
minulosti, byl původní člověk považován za harmonickou osobnost. Tedy za jedince, který
žil, myslel a cítil stejným způsobem, jakým se vyjadřoval i svým pohybem. Tělesná kultura
však prošla během svého vývoje různými fázemi. Od vrcholné řecké tělesné kultury přes tu
středověkou, která stála v pozadí rozvoje duševních schopností jedince. To souviselo
i s nevyváženým rozložením vyučovaných předmětů ve školách na úkor tělesné výchovy.
Zdraví člověka se stalo pouze jednostranným nástrojem v pěstování buď duchovních, nebo
tělesných sil. Na počátku 20. století se začaly uplatňovat snahy o navrácení aktivní
a instinktivní pohybovosti a temperamentu do procesu vzdělávání. Poválečné období přálo
vzniku nejrůznějších tělovýchovných institucí zaměřených na zvyšování tělesné zdatnosti
a usilujících opět získat zdravou přirozenou pohybovost (Bláhová, 1941).
Snahy o projevení a výcvik pohybu a individuálního rytmu dávaly vzniknout školám
pro speciální výchovu pohybu. Tyto školy svým specifickým výcvikem pečovaly o člověka
tak, aby se mohl pohybem a uměleckým způsobem projevovat. Takové počínání bylo
řazeno k prvním snahám o provozování tělesného cvičení podle určitého rytmu. Daný trend
směřoval k estetickému tělesnému cvičení a k umělecké výchově.
Za různým účelem a z odlišných důvodů vznikla například Mensendieckové
harmonická výchova těla, Delsarteův estetický pohyb, vzkříšený antický tanec Duncanové,
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Dalcrozeho hudební tělesný rytmus, Bodeho výchova pohybu skrze podklad tělesného
rytmu, umělecký tanec Labana a mnoho dalších. Žádné definitivní a jednoznačné
pojmenování neexistovalo.
V naší zemi se ujal a byl první použit pojem „rytmika“ podle Dalcroze. V jeho
pojetí byla rytmika vlastním uměleckým vyjádřením duševních stavů pohybem na základě
určitého rytmu. Tím mohl být rytmus vnitřní nebo vnější, vyvolaný hudbou či jiným
způsobem. Jednalo se tedy o cvičení těla i ducha ve vzájemném vztahu a v určitém rytmu
tak, aby byla podnícena a procvičena pohybovost těla za účelem vyjádření duševního stavu
vnějším pohybem. Navíc rytmika v tomto pojetí kladla důraz i na dýchání, které provázelo a
řídilo pohyb. Stejně jako pohyb totiž i dýchání a jeho průběh podléhal rytmickým změnám
(Bláhová, 1941).
Rytmika je složkou tělesné výchovy, jež učí pohybu rytmickému, tedy takovému,
který je správně vyvážený v čase, síle a v prostoru. Pohyb rytmický je úsporný a prováděný
s nejmenší námahou. Zároveň je také krásný a estetický. Aby bylo dosaženo vyváženosti
pohybu, spojuje rytmika pohyby s hudbou, školí pohyby pomocí hudby a jejích složek
jakými jsou tempo, takty, dynamika, forma a výraz. Jisté prvky, hlavně síla (dynamika)
a rychlost, jsou společné jak hudbě, tak i pohybu. Rytmika se hudbou snaží přivést žáky
k poznání, pochopení a ovládnutí těchto složek ve vlastním tělesném pohybu, tedy naučit je
rytmickému pohybu. K tomu rytmika využívá rytmu hudby a písně, bicích nástrojů i rytmu
mluveného slova v podobě říkanek a básní (Špičková – Matoušková, 1957).
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2 Gymnastika
Gymnastika je otevřeným systémem, ve kterém jsou uspořádané a přesně určené
činnosti. Tyto činnosti mají za cíl pozitivně ovlivňovat a rozvíjet cvičencův pohybový
projev. Podílejí se tak na pohybové, estetické a společenské kultivaci jedince. Takto je
gymnastika přijímána ve svém nejširším pojetí, jelikož její dělení a pojetí obsahu může být
rozmanité na základě pohledu různých autorů a publikací (Novotná in Kolektiv, 2009 in
Novotná, Panská, Šimůnková, 2011).
Gymnastika významně působí na životní styl člověka prostřednictvím uspokojování
jeho potřeb, kdy současně dochází k naplnění nároků ze strany společnosti, i požadavků na
zdatnost a výkonnost (Novotná, Panská a Šimůnková, 2011).
Tvůrčí akt znamená jakýsi výrazný znak gymnastiky, která v dnešním světě nabývá
nejrůznějších

podob,

objevuje

se

v rozmanitých

sportovních

i

tělovýchovných

souvislostech, a to pod rozmanitými jmény. Tvořivost v gymnastice má činnostní charakter
tvořivé práce s tělem jedince, jejímž výsledkem je pohybová skladba spojená s hudbou.
Gymnastika

si

klade

za

úkol

především

zdokonalovat

techniku

pohybu

v tréninkovém procesu. Vedle toho se gymnastika dostává do popředí a dostává svůj
jedinečný cíl – esteticky kultivovat pohybový projev člověka. Chce demonstrovat
gymnastickou krásu a umění prostřednictvím hudebně-pohybových skladeb. Tato oblast
gymnastického odvětví zaměřeného hudebně-pohybovým směrem se dostává za hranice
sportovní a moderní gymnastiky a stává se součástí dalších esteticko-koordinačních sportů
jako je krasobruslení, synchronizované plavání atd. (Novotná a kol., 2012).

2. 1 Historický vývoj gymnastických cvičení
Právě proto, že jsou tělesná cvičení odjakživa úzce spjata se společenským vývojem
a jsou v těsném vztahu se životem v dané době, má gymnastika bohatou historii.
Gymnastika není pouhým souborem tělesných cvičení nebo jen jedním ze systémů tělesné
výchovy. Představuje fenomén ovlivňující životní styl jedince, uspokojuje jeho potřeby
a současně je ovlivňován společenskými nároky na člověka, jeho zdatnost i výkonnost. Ve
starověku přesahoval obsah gymnastiky její dnešní vymezení, protože její součástí byla
všechna známá tělesná cvičení. V aténské výchově tvořila gymnastika nedílnou součást
harmonického vývoje, a to fyzického, filozofického a uměleckého, po vzoru řecké
kalokaghátie. Cvičení s vlastní vahou bylo náplní řecké gymnastiky stejně jako atletické
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disciplíny běh, skok, hod diskem, hod oštěpem, plavání box a zápasení (Perútka a kol., 1988
in Gajdoš, 1988). I samotný název gymnastika pocházel z řeckého „gymnazein“ a vznikl
v dobách, kdy řečtí mladíci cvičili nazí v palestrách a na stadionech. Označení „gymnastes“
v antických dobách znamenalo nejen bojovníka, ale také medicínsky a filozoficky
vzdělaného člověka, který se zabýval vědou o tělesných cvičeních (Gajdoš a Jašek, 1988).
Nejstarší tělovýchovný systém popsaný v literatuře nacházíme v Číně. Už ve třetím
tisíciletí př. n. l. vznikla soustava léčebné a zdravotní gymnastiky jménem Kong-fu („muž
umělec“), kterou propagovali kněží, mniši a filozofové. Mezi ně se řadil i známý filozof
Konfucius žijící v 6. století před Kristem (Hrčka, 1968). Podobné zaměření tomu čínskému
má i jóga, jejíž vznik je datován do 2. století př. n. l. v Indii. Dýchací, posilovací
a kompenzační cvičení jógy (hatha jógy) mají základ právě v gymnastickém cvičení, i když
mají vlastní osobité dělení, cíle i metodiku.
Ve směru zvýšení pohybové výkonnosti, osobité akrobacie a tance, se vyvíjela
gymnastika právě ve starém Egyptě a antickém Řecku. Lékař Hipokrates (460–346 př. n. l.)
šířil poznatky o významu tělesného pohybu a snažil se určit hranici mezi gymnastikou
a lékařstvím. „Udržení zdraví a získání zdatnosti patří do gymnastiky, používání cvičení za
léčebným účelem a náprava patří do lékařství,“ je známý Hipokratův výrok (Perútka a kol.,
1988). Úzký vztah mezi gymnastikou a duševním vývojem viděl i Platón (427–348 př. n. l.).
Stejně, tak Aristoteles (384–322 př. n. l.) chápal různá tělesná cvičení jako součást
všeobecné a nutné starosti o tělo. Významným starověkým propagátorem gymnastických
cvičení byl Galenos (131–201 n. l.), jehož znalost tradiční řecké gymnastiky můžeme
spatřovat v jeho dílech „O zachování zdraví“ či „O cvičení s míčem“ (Perútka a kol., 1988).
I proto se stalo Řecko kolébkou olympijských her, jejíž hry a slavnosti pramenily
z nejrůznějších tradic, byly typické svou prezentací tělesné zdatnosti. Olympijské hry
v Olympii se od svého historického počátku s obdivuhodnou a úctyhodnou pravidelností
konaly více než tisíc let (od 776 př. n. l. do 393 n. l.).
V otrokářské společnosti charakteristické pro starý Řím měla gymnastika velký
význam, zejména pro výcvik vojáků, který byl zaměřen na sílu, obratnost, tělesnou zdatnost,
útok a sebeobranu. S rozvojem lékařství a zánikem otrokářské společnosti se gymnastika
začala vyhraňovat na preventivní, vyrovnávací a hygienická cvičení. Pro období středověku
byla pak typická stagnace tělesné výchovy a tím vůbec celé gymnastiky. Na antický
harmonický rozvoj člověka bylo pohlíženo negativně. Tělesnými cvičeními, a tedy
i gymnastikou, se mohli z mocenských důvodů zaobírat pouze feudálové. Věnovali se tzv.
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sedmi rytířským ctnostem. Velkou měrou ovlivnil další rozvoj gymnastiky italský lékař
Merculianus (1530–1606), který ve svém díle O umění gymnastiky rozdělil její systém na
vojenskou, léčebnou a atletickou gymnastiku. Tímto začalo docházet k podstatným změnám
při dělení gymnastických tělesných cvičení. Začala se uplatňovat cvičení zaměřená na
obratnost a přesnost pohybu, vznikaly nové cvičební útvary a spojení a nová technika
cvičení. Na popularitě získala akrobatická cvičení, jejichž významným představitelem byl
Tuccaro (1538–1616) ve svém souborném díle o akrobacii (Perútka a kol., 1988).

2. 2 Vznik gymnastických systémů
Nové gymnastické systémy vznikly na základě inspirace ze starověkých
gymnastických systémů. O vytvoření všestranné a harmonické výchovy mládeže usilovalo
v přechodu od feudalismu ke kapitalismu mnoho humanistů. Předně mezi ně patřili učenci
17. století, jako je John Locke, Jan Ámos Komenský a z 18. století Jean Jacques Rousseau,
Johann Heinrich Pestalozzi a Johann Bernhard Basedow (Perútka, 1982 in Perútka a kol.,
1988). Za humanismu a renesance docházelo k návratu k antickým ideálům (Perútka a kol.,
1988).
V 70. letech 18. století vznikaly nové školy, tzv. Filantropia v Německu. Gymnastika
byla doplněna o analytická a umělecká cvičení s pedagogickými a zdravotními cíli. Johan
Christoph Guts Muths byl považován za praotce novodobé gymnastiky. Pod pojem
gymnastika zahrnul všechna známá tělesná cvičení jako je plavání, zápas, rovnovážné
a pořadové cvičení a další cvičení, která ovlivňovala všestranný rozvoj jedince. Spolu
s Antonem Viethem se zapsal do dějin tím, že začali používat gymnastické nářadí, a to
hrazdu a bradla (Hrčka, 1986). Tím obohatili náplň gymnastiky o podpory, vzpory, visy
a komíhání, která se vyznačují zpevněním, tedy typickým gymnastickým držením těla.
Další nové impulzy přicházely z tělovýchovných systémů, které na počátku 19.
století vznikaly v Evropě. Vznikl německý turnerský systém nářaďové gymnastiky, jehož
zakladatelem byl Fridrich Ludwig Jahn. V souladu s konstrukcí nového rozmanitého nářadí,
vznikala i nová cvičení (Varga, 2000). Došlo k zavedení cvičení na bradlech, na hrazdě a na
koni, což se stalo stavebním kamenem výkonnostního pojetí gymnastiky a následně dnešní
sportovní gymnastiky. Gymnastiku F. L. Jahna doplnil i Ernest Eiselen (1793–1846), který
se zasloužil o rozšíření obsahu o cvičení na kruzích, kolovadlech, koze a také začal používat
odrazové můstky. Další významnou osobností byl Adolf Spiess, průkopník školského
tělocviku a tvůrce dívčího tělocviku, který zavedl systém pořadových, prostných
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a hromadných cvičení a vydal dílo Nauka o tělocvičném umění obsahující čtyři části –
cvičení prostná, visy, podpory a pořadová cvičení. Jeho dílo Učebnice tělocviku se stalo i u
nás základem školní tělesné výchovy (Hrčka, 1968).
Ze severských zemí Evropy ovlivnil gymnastiku Peter Henrik Ling (1776–1836)
vytvořením švédského gymnastického systému, který obsahoval cvičení všeho druhu
(plavání, šerm, běh, skok, šplh a jízdu na koni) a které označil jako základní. Svůj systém
Ling konstruoval na základě anatomicko-fyziologickém studia a uznával jen ta cvičení,
která měla přímý účinek na lidský organismus. Rozdělil všeobecný gymnastický základ na
šest částí: základy lidského organismu, základy pedagogické gymnastiky, základy vojenské
gymnastiky, základy léčebné gymnastiky, základy estetické gymnastiky, prostředky
a pomůcky gymnastiky. Dále stanovil primární cíle gymnastiky ovlivňující všestranný
rozvoj těla a zaměřených na správné držení těla a vyvážený poměr jeho jednotlivých
segmentů.
Na Linga navázal jeho syn Jahn Hjalmar Ling (1820–1886), který švédské soustavě
dal dnešní podobu. Gymnastiku rozšířil o celé spektrum nových cvičebních tvarů
vyhovujících dětem, tedy o výchovné gymnastické hry a rytmické pohyby. Cvičení dále
rozpracoval metodicky podle věkových kategorií a pohlaví. Tak položil základ švédské
gymnastiky.
Dalším systémem, který se na přelomu 19. a 20. století v Evropě rozvinul, byl
francouzský systém zdravotní a kondiční gymnastiky, která vycházela z aktivit jako je šplh,
lezení, balancování na laně, tyčích a kladinách. Gymnastická speciální cvičení založená na
asymetrických pohybech zavedl F. Delsarte, který svou pozornost upínal na souvislost mezi
psychickým stavem a pohybovým projevem jedince. Francouzský směr byl obecně
označován jako přirozený směr tělesné výchovy. Kritika německého nářaďového
a švédského systému se objevila u fyziologa Georgie Deményho, který stál za názorem, že
tělesná výchova by neměla být založena na statickém cvičení a výdržích v napětí. Tvrdil, že
gymnastika má rozvíjet a podporovat dynamický pohyb současně se silou, ohebností,
vytrvalostí, a že statické polohy a postoje nejsou vhodné pro mládež. Svým dílem se
Demény výrazně podílel na vzniku rytmiky a tvorbě soustavy harmonických pohybů. Ve
francouzském směru pokračoval i Geroges Hébert.
Ženské gymnastice se věnovali ve Finsku, a to zásluhou Elli Bjőrkstenové (1870–
1941), která se ve svém vypracovaném systému „nápravná gymnastika“, zaměřila na
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formování vlastního těla, udržení zdraví a získání pohybové kultury. Zasloužila se
i o zavedení rytmického cvičení do hudby (Perečinská, 2000).
Zásluhou Genevie Stebbinsové a Bess Mesendickové se ženská gymnastika rozšířila
i do Spojených států. V roce 1893 byla v New Yorku otevřena škola výrazu, tzv. oduševnělá
gymnastika.
Samotný systém rytmické gymnastiky ale vznikl ve Švýcarsku zásluhou pedagoga,
hudebníka, skladatele a choreografa E. J. Dalcrozeho v 2. polovině 19. století. Dalcroze se
zabýval vědomým spojením hudebního rytmu s elementárními analytickými pohyby. Jeho
systém a základ rytmiky inovoval počátkem 20. století jeho žák Rudolf Bode zavedením
rytmických výrazových prostředků s náčiním (např. tamburína, tyče, míče, švihadla). Obsah
gymnastiky rozšířil o nové formy hudebně-pohybové.
Gymnastická cvičení prostná a na nářadí se svým obsahem a zaměřením šířily nejen
v Německu, ale dostaly se i do Švýcarska, Belgie, Dánska, Holandska, Itálie a Ameriky.
V českých zemích se o zformování tělocvičného systému zasloužil Miroslav Tyrš,
který v něm viděl hlavně vzdělávací, výchovnou a zdravotní funkci. Svou pozornost upřel
na všeobecné zdokonalování těla i ducha. Soustava Tyršova tělocvičného cvičení přinesla
současně jedinečné doposud používané tělocvičné názvosloví a používání gymnastické
terminologie v Čechách i na Slovensku (Perútka, Grexa, 1999). Roku 1872 vydal M. Tyrš
dílo Základy tělocviku, ve kterém systematicky rozdělil známé polohy do skupin: polohy,
pohyby a cvičební tvary. Pro dívky a ženy rozpracovala systém cvičení s hudbou Kleméňa
Hanušová (1845–1918) například ve svém díle Dívčí tělocvik. Začátkem dvacátého století
vytvořili „sokolskou rytmiku“ a zpřístupnili ji veřejnosti Augustín Otčenášek a Karol
Pospíšil. Sokolský systém obsahoval cvičení na nářadí a prostná. Na veřejnosti prezentoval
a propagoval svou činnost formou hromadných skladeb v programech Všesokolských sletů.
Na ty navázaly v 50. – 90. letech 20. století spartakiády se svým celospolečenským
charakterem.
Slovensko se seznámilo s gymnastikou a nářaďovým tělocvikem za RakouskoUherska roku 1918. Gymnastika zde byla nositelem celé školní tělesné výchovy, neboť zde
osnovy vycházely ze systému Spiesse. První slovenskou tělovýchovnou učebnici vydal I. B.
Zoch v roce 1887. V meziválečném období 1918–1939 se vznikem Československa přišel
i pozitivní vliv tělovýchovného působení odborníků i učitelů jak v Čechách, tak na
Slovensku. Vedle Tyršova systému byla uznávána i francouzská gymnastická soustava
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Héberta. Jako povinný předmět se tělesná výchova objevila na odborných a vysokých
školách roku 1938.

2. 3 Vliv gymnastiky na vývoj člověka
Různé druhy gymnastiky i gymnastických sportů se svými cíli, obsahem
a prostředky podílí na velkém spektru cvičení, systematicky uspořádaných a sloužících
k rozvoji koordinačních a kondičních schopností cvičence, včetně zdraví. Uplatňují se
v předškolní i školní TV na všech stupních, dále v zájmové TV a rekreačních sportech ve
všech věkových kategoriích. Od narození až po stáří působí na člověka a zabezpečuje jeho
všestranný tělesný rozvoj. Racionální a efektivní učení pohybovým činnostem se
v gymnastice děje pokud je didaktika zaměřená na formování gymnastických dovedností
v souladu vývojem motoriky jedince, pohybové paměti, kinestetických pocitů na základě
dříve osvojených pohybových činností a výběru efektivního slovního a názorného působení.
Prostředky gymnastiky využíváme ve sportovní přípravě nejrůznějších druhů sportu
a disciplín sloužících jako „servis pro jiné druhy sportů“, a to nejen z důvodu jejich
kondičního potenciálu, ale také kvůli škále koordinačních cvičení ovlivňujících proces
zkvalitnění technické přípravy u koordinačně náročných sportů (např. tance, skoky do vody,
krasobruslení, skok o tyči atd.) (Strešková, 2005).
Různé gymnastické sporty mají osobitou sportovní přípravu. V dlouhodobém
tréninku se od dětského věku gymnasté připravují na soutěže různých výkonnostních
stupňů. Náplní pohybového tréninku jsou zejména gymnastické polohy a pohyby těla,
akrobatická cvičení a jejich vazby ze sportovní gymnastiky (Strešková, 2000).
Gymnastické činnosti působí příznivě na vývoj člověka už během prenatálního
vývoje prostřednictvím cvičení matky. Navíc taková pravidelná aktivita mírné intenzity
příznivě ovlivňuje i psychiku těhotné ženy, lépe ji připravuje na mateřství.
Cvičení, která mají gymnastický pohybový charakter, je dobré zařazovat už pro
předškolní věkové kategorie. Tato cvičení jsou mířena na izometrické zpevnění posturálního
svalstva a na získání svalového korzetu páteře. K tomu dochází prostřednictvím cvičení
v lehu, v podporech a vzporech, ve stoji, ve visech i prostřednictvím gymnastických her a
soutěží. Kromě zaměření na základní lokomoční činnosti jsou gymnastická cvičení
orientována právě na správné držení těla, rozvoj pohyblivosti, síly jednotlivých svalových
skupin a na procvičování koordinačních cvičení. Využívají se cvičení s tamburínou a
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s hudbou, která vedou k osvojování rytmické struktury pohybu za střídavého tempa a
opakování pohybů v různých polohách a při pohybu (Strešková, 2008).
Pedagogové a trenéři nepůsobí pouze na své žáky ve školním prostředí. Svou činností
ovlivňují nejen mladou generaci z řad žáků a studentů, ale také seniory, kteří mohou svůj
pohybový program a volný čas naplňovat hudebně-pohybovými a tanečními aktivitami.
Proces stárnutí má dopad na celý pohybový aparát. Nejprve dojde k omezení pohyblivosti,
následně k poklesu rychlosti a obratnosti a dále síly a vytrvalosti. Mezi příčiny patří úbytek
rychlosti svalové kontrakce a také svalové hmoty (Spirduso, 1995).
Obzvláště u starší populace je důležitý aktivní přístup k lidskému zdraví a k prevenci.
Pohyb by měl být vnímán především jako harmonizující prvek, a to především proto, že
život se projevuje skrze pohyb a neustálé změny. Smysl pohybu spatřují lidé
prostřednictvím své potřeby a očekávání. S pohybem se spojují příjemné prožitky jako je
radost a uvolnění nebo naopak negativní jako je únava, frustrace či bolest. Prožitky obojí
povahy mají pro člověka svůj význam. S překonáním zátěže stoupá naše odolnost a vůle.
Díky prožité námaze si uvědomujeme a vychutnáme následné uvolnění. Především bychom
měli námahu vnímat jako zálohu a investici do pozdějšího uspokojivého prožitku (Štilec,
2003).
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3 Gymnastika současnosti
„Gymnastika je zastřešující název pro systematicky uspořádaná tělesné cvičení
zaměřená na tělesný, pohybový, funkční rozvoj organismu, na udržení a zlepšování zdraví,“
(Strešková, 2011).
V současnosti je gymnastika chápána jako otevřený systém pohybových činností
rozvíjející komplexně schopnosti pohybové: rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost
a koordinační schopnosti. Aktivují sportovní výkonnost, výrazový projev jedince a estetické
cítění. Dále se podílejí na odstranění svalových dysbalancí a formují nejen tělesnou
proporcionalitu, ale také pozitivní životní styl (Kolektiv, 2009).
Dělení

souborů

gymnastických

činností

z hlediska

antropomotorického

a anatomicko-fyziologického:


posilovací cvičení,



cvičení pohybového rozsahu,



cvičení pohybové koordinace,



cvičení rovnováhy,



rytmická cvičení,



cvičení speciální vytrvalosti,



relaxační a uvolňovací cvičení,



dechová cvičení.

Dnes je na gymnastiku nahlíženo jako na soustavu, která má širokospektrální strukturu
sportovních odvětví a pohybových činností s vlastními organizačními a pohybovými
systémy, které se zaměřují na všestranný pohybový rozvoj, ať už je zdravotně nebo
výkonově orientovaný. Právě systém a dělení gymnastiky za poslední desetiletí prošlo řadou
změn, nejen z hlediska struktury, ale i pohybového obsahu. Základní dělení pohybových
aktivit a činností respektuje dvě zaměření:


zdravotně všestranný rozvoj,



sportovně-výkonnostní zdokonalení.

Slovenská tělovýchova dělí v současnosti gymnastiku na dva gymnastické systémy:


Všeobecná gymnastika – vykonávání aktivit a cvičení, které je dostupné každému,
bez věkového a výkonnostního omezení:
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o základní druhy gymnastiky,
o účelové druhy gymnastiky,
o rytmické druhy gymnastiky.


Gymnastické sporty – kladou si za cíl dosažení výkonnosti a vrcholné úrovně
v různých věkových kategoriích a její prezentace v daném sportovním odvětví podle
soutěžních pravidel:
o gymnastické olympijské sporty – sportovní gymnastika, skoky na trampolíně,
moderní gymnastika,
o gymnastické

neolympijské

sporty

–

sportovní

akrobacie,

gymteam,

gymnastický aerobik, estetická skupinová gymnastika,
o gymnastické sporty hraniční – fitness-soutěžní sestava, akrobatický rock and
roll (Strešková, 2011).
V českém tělovýchovném prostředí je gymnastika chápána jako „otevřený systém
metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se
zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj člověka, na udržení zlepšování zdraví,“ (Kolektiv,
2009).
Svými specifickými úkoly se zaměřuje na držení těla a kultivaci pohybového
projevu, rozvoj tělesné zdatnosti a osvojování dovedností při kladném prožitku
předpokládajícího vytvoření trvalého vztahu ke gymnasticko-pohybovým programům.
Dělení rozsáhlého obsahu gymnastiky vychází jak z tradic různých druhů a sportů
gymnastiky a jejich dynamického vývoje, ale je také inspirována mezinárodním
gymnastickým společenstvím (Kolektiv, 2009).
Různé činnosti gymnastiky se navzájem prolínají a ovlivňují. Přesto byly vymezeny
z hlediska charakteristického obsahu a účelu cvičení dvě hlavní skupiny:


gymnastické sporty – mezi ně patří olympijské sporty (sportovní gymnastika,
moderní gymnastika, skoky na trampolíně) a neolympijské sporty (akrobatická
gymnastika, sportovní aerobik, teamgym, aerobik fitness družstev, fitness
jednotlivců, estetická skupinová gymnastika),



druhy gymnastiky – obsahují tři podskupiny, které nemají soutěžní charakter. Je to
základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik.
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3. 1 Základní gymnastika (ZG)
Je teoretickým a prakticky propracovaným souborem všeobecně rozvíjejících
cvičení. Prolíná se do ostatních gymnastických druhů, pohybových aktivit a sportů. Je také
součástí vzdělávacích programů ve všech typech škol, včetně sportovní přípravy mládeže
v převážné většině sportovních odvětví. Svým otevřeným pohybovým obsahem a metodami
hraje nezastupitelnou roli při utváření kvalitních stereotypů pohybových i posturálních, při
všestranném a rovnoměrném tělesném a pohybovém rozvoji jedince.
Svými obsahovými kombinacemi nabývá požadavků účinného pohybového
programu zajišťujícího optimální vývoj člověka, přičemž svůj důraz klade na zisk, udržení
a zvýšení tělesné zdatnosti a celkovou kultivaci jedince.
ZG přispívá k naplnění stěžejního úkolu tělesné výchovy a sportu. Tím je vytvoření
předpokladů ke kladnému ovlivňování zdraví, vzdělání a výchovy za respektování věku,
pohlaví, zájmů, zaměření a tělesné zdatnosti cvičenců.
Člověk je bytost bio-psycho-sociální. I proto ji můžeme její rozvoj ovlivňovat
rozmanitým způsobem. Základní gymnastika v tomto ohledu přináší benefity:


pestrý obsah a jeho velká variabilita,



pohybová přístupnost pro všechny od dětství až po stáří,



možnost účinek cvičení zacílit lokálně či komplexně,



všestrannost působení a kultivování pohybového projevu,



možnosti odstupňovat zátěž výběrem cviků, tempa, dávkování činnosti a odpočinku,



pozitivní vliv na životní styl, udržení a zlepšení zdraví,



formativní účinky na hybný systém jedince,



duševní osvěžení, zvýšení estetického cítění, odolnosti a sebevědomí.

Do obsahu ZG řadíme:


cvičení prostných (jednotlivce, dvojic, skupin),



cvičení s náčiním (švihadla, tyč, míče, činky atd.),



cvičení na nářadí (bedny, žebřiny, lavičky, žebříky atd.),



cvičení užitá (lezení, skákání, běhání, překonávání překážek, nošení břemen),



akrobatická příprava (cvičení zpevňovací, rotační, odrazová atd.),



cvičení z oblasti hudebně-pohybových vztahů (prvky rytmické gymnastiky a tance),
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cvičení pořadová (organizování cvičenců – nástupy, postoje, pohyby, obraty atd.).

Z hlediska anatomicko-fyziologického působení můžeme cvičení dále dělit podle
fyziologického účinku na cvičení protahovací, mobilizační, tonizační, vytrvalostní,
koordinační, rovnovážná, relaxační a dechová.
Základní gymnastika je složena jak z poloh a pohybů přirozených, tak uměle
vytvořených cviků. Existuje pro ně odborná terminologie a názvosloví tělesných cvičení.
Základní gymnastika svým otevřeným systémem umožňuje sestavovat cvičební programy:


zdravotně orientované,



výkonově orientované,



profesně orientované.

Základní organizační formou gymnastických činností je cvičební jednotka. Ta by měla
mít převážně monotématický charakter z důvodu náročnosti motorického učení, měla by
být zaměřena na gymnastické aktivity. Podle cíle cvičebních jednotek je možno je
rozlišovat na nácvičné, kondiční, rekreační, soutěžní atd. V praxi se setkáváme
i s odlišnými názvy, jako je například kondiční gymnastika, zdravotní gymnastika,
kompenzační cvičení, cvičení s hudbou. Specifika zaměření programů spatřujeme už
v samotném určení – např. gymnastika v těhotenství, pro stáří, bolesti zad. Také použitá
metoda a struktura obsahu jim dává svůj název – např. fitness-jóga, kalanetika, kruhový
trénink, pilates. Programy základní gymnastiky nalézáme nejen ve školní tělesné výchově,
ale i v komerčních nabídkách programů (Kolektiv, 2009).

3. 2 Rytmická gymnastika (RG)
V rytmické gymnastice dochází k záměrnému působení na esteticko-koordinační
dovednosti, které hrají významnou roli při získávání uvědomělého estetického pohybu,
který je optimálně rytmizovaný a cíleně formuje kultivovaný pohybový projev. Tvořivost
a kreativní myšlení jedinců je podněcováno hudební předlohou. Obsah rytmické gymnastiky
se rozděluje:
1) hudebně-pohybová výchova – vyjádření hudebních pojmů pohybem, např. tempo,
rytmus, počítací doba, metrum, metrické modely, dynamika, agogika, tektonika,
2) cvičení bez náčiní – základní inventář gymnastických činností, např. chůze běh, skoky,
taneční kroky, rovnovážné tvary, vlny, obraty, rotace, akrobatické tvary,
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3) cvičení s náčiním – manipulační dovednosti, např. míč, švihadlo, obruč, stuha, kužele,
závoj, praporce,
4) taneční výchova – gymnastické aplikace, např. taneční techniky, druhy a styly tanců.
Hudební předloha v úzkém vztahu s pohybem uplatňovaná v rytmické gymnastice má tři
základní funkce:


motivační,



regulační,



dramaturgickou – dějovou, tzn., že pohybové řešení je ovlivněno myšlenkovým
a emociálním obsahem hudby.

Kvalita tělovýchovného procesu je v rytmické gymnastice postavena na úrovni
propojení pohybové struktury se strukturou hudebního doprovodu. Takto zaměřené
gymnastické programy účelně a pozitivně ovlivňují tvořivost jedinců, směřují k tvorbě
pohybových skladeb, sestav, etud či rozsáhlých hudebně-pohybových kompozic (Kolektiv,
2009).
3. 2. 1 Rytmická gymnastika a hudebně-pohybová výchova
Náplň hudebně-pohybové výchovy je tvořena škálou pohybů, které jsou vybrány
podle určitého cíle ze souborů tanečních prvků a gymnastických činností. Nejvíce
propracovanou formou je rytmická gymnastika. Ta je pro svou hodnotu základem
všeobecné pohybové přípravy, a to hlavně v moderní gymnastice (Mihule a Šťastná, 1993).
V hudebně-pohybové výchově se uplatňují prvky rytmické gymnastiky, základní
gymnastiky, pohybové výchovy, zdravotní tělesné výchovy, lidového tance i společenského
tance a dalších tanečních technik a směrů. Významnou roli hrají také znalosti techniky
cvičení s náčiním, která se během let výrazně rozvinula ve sportovním odvětví moderní
(dříve umělecké) gymnastice.
Při hudebně-pohybové výchově klademe při výběru hudebního doprovodu zřetel na
vnímání a potřeby mladé generace, kterému by měly odpovídat vybrané taneční styly. Do
takových stylů patří moderní tance, do kterých můžeme zakomponovat i tradiční prvky tak,
aby je cvičenci pozitivně přijali a rozvíjeli tak své všeobecné pohybově-taneční dovednosti.
Prostřednictvím pohybové složky tréninku dochází k rozvoji základních pohybových
schopností, zejména flexibility. U nácviku taneční techniky, zvlášť baletu, dochází k rozvoji
statické a dynamické rovnováhy, síly posturálních svalů, které podporují optimální držení
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těla. Ke zlepšení rychlosti pohybu dochází například při provedení pohybů švihem a při
technikách rock-and-rollu a hip-hopu. Výbušnost zase zvyšují baletní a akrobatické
gymnastické skoky. Vytrvalost pozitivně ovlivňuje vhodně zvolená intenzita zátěže při
pravidelném tréninku. Koordinační schopnosti jsou kladně ovlivňovány nácvikem tanečních
variací a pohybových skladeb. Při společném nácviku se jedinec učí korigovat své tělo
a jeho části nejen vůči prostoru, ale také vůči ostatním cvičencům skladby.
U krátkodobých programů se prostřednictvím hudebně-pohybové výchovy rozvíjí
hlavně koordinace, dynamická rovnováha a pohybová paměť. Do obsahu hudebněpohybové výchovy můžeme aplikovat i pedagogické aspekty motorického učení, které se
podílejí na formování a upevňování paměti motorické. Do těchto aspektů řadíme:


motivační předpoklady,



pohybové předpoklady,



cíl vyučování,



stimulace (nabídka, podněcování),



percepce a prezentace úkolů,



zpevňování a retence,



integrace a transfer (Rychtecký a Fialová, 1998).

Pohyb, který se odehrává v prostoru a čase, je výsledkem působení určitých sil a tudíž je
spojením složky rytmické, prostorové a dynamické, při jejichž souhře se vytváří pohybový
tvar. Tyto složky mají různá specifika, která mají specifickou úlohu v projevujícím se
pohybu. Dohromady jsou významné pro soudržnost pohybové formy. Pevnou strukturou,
o kterou se mohou pohybové projevy opírat, je rytmická složka (Krӧschlová, 2002).
Rytmická gymnastika a tanec jsou v České republice obsahem Rámcových vzdělávacích
programů v předmětech tělesné výchovy pro základní a střední vzdělávání včetně gymnázií.
Tyto cíle by měly být plněny v rámci školních vzdělávacích programů. Praxe a některá
výzkumná šetření ukazují, že hudebně-pohybová výchova je obsahem tělesné výchovy
velmi ojediněle a mnohdy v nevyhovující formě (Jansa a kol., 2019). Hlavním důvodem je,
že učitelé nemají pro tuto výuku dostatek zkušeností, často postrádají schopnost tvůrčí
aktivity, bez které nemůže hudebně-pohybová výchova probíhat. I proto začaly například
v Dánsku či USA vznikat různé audiovizuální materiály, včetně učebních textů a
metodických listů, které mají napomoci učiteli připravit se na výuku. Současně platí, že
pokud jsou využívány při výuce atraktivní činnosti, lze žáky a studenty více motivovat
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k dlouhodobé pohybové činnosti (Condon, Connie, 2002 in Novotná a kol., 2012). Na
základě přesahu hudebně-pohybové výchovy do ostatních předmětů lze dosáhnout i
kultivace sociální a estetické. Studenti mohou sami přispět tvořivostí a kreativitou, což jim
v této výuce přináší i prožitek z vlastní činnosti. Pedagog, který uplatňuje ve výuce
hudebně-pohybovou výchovu, zprostředkovává studentům širokou škálu dovedností, jako
jsou taneční dovednosti, vyjádření myšlenek a pohybu hudbou, využití kreativity a fantazie.
Současně může pedagog podat žákům teoretický výklad a znalosti z hudebně-pohybové
výchovy. Pedagog, který má vhodné znalosti o pohybu a vlivu hudby na lidský organismus,
dokáže svými schopnostmi inspirovat studenty, působí svou příjemnou osobností a je tou
nejvhodnější osobou pro hudebně-pohybovou výchovu (Novotná a kol., 2012).
3. 2. 2 Rytmická gymnastika ve školních osnovách
Do školních osnov se výuka rytmické gymnastiky rozšířila pro dívky i chlapce.
Skutečností je, že odpovídající pozornost cvičení s hudbou a připravenost v tomto směru
vykazují mnohem více učitelky než učitelé.
U mladší věkové kategorie žáků plní hudba především funkci akustického signálu
pro zvolení tempa, počtu opakování atd. S postupným věkovým i pohybovým dozráváním
začíná mít hudba výraznější kultivační charakter a je i širším způsobem využívána tak, aby
ovlivnila kvalitu a úroveň zvládnutí pohybu, schopnost regulovat svalové napětí a uvolnění
a inspirovat k pohybu.
Na úlohy a funkce hudby můžeme pohlížet z různých aspektů. V pedagogické praxi
považuje Mihule (in Wálová, 1985) jako podstatná hlediska: regulační, interpersonální,
emocionální, kreativní, hudebně interiorizační. Tyto funkce se mohou vzájemně prolínat
a na různých úrovních kombinovat (Wálová, 1985).
Stejně tak i moderní gymnastika, ať už závodní či nezávodní forma, si klade za cíl
osvojit si harmonický pohyb v souladu s hudbou a správné členění pohybu v prostoru.
Systematicky se nacvičují jednotlivé pohyby i technika cvičení s náčiním. V moderní
gymnastice vyhledáváme hudbu, která má organickou formu, je plynulá a tematicky dělená
dle hudebních motivů.
Vedle toho je kondiční gymnastika orientována na dosažení optimálního funkčního
rozvoje organismu jedince a na udržení dobré duševní a tělesné kondice. Gymnastická
cvičení jsou vybírána podle pohybových možností a průpravy cvičenců. Důraz je kladen na
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optimální dávkování cviků. Ty provádíme buď hromadně, nebo formou kruhového tréninku.
Jsou dodržovány zásady dynamičnosti, účelnosti, vysoké účinnosti, pestrosti a vhodného
řazení cviků. Intenzita cvičení je zvyšována výrazným rytmickým doprovodem, ke kterému
můžeme přibrat i různé náčiní či nářadí (Šimek, 1981).

Jedna ze studií z polského školního prostředí se zabývá posláním učitele tělesné
výchovy, který uskutečňuje vyučování s cílem poskytnout znalosti, benefity a praxi sportu
studentům tak, aby pochopili velký vliv pohybu a jeho dopad nejen na zdraví. Především
polské sportovní úspěchy v oblasti gymnastických sportů jsou vhodným přístupem, který
ovlivňuje studenty v hodinách TV i mimo ně. V současnosti mají žáci a studenti k možnému
výběru činností široké spektrum pohybových aktivit, mezi kterými stále více získávají na
oblíbenosti gymnastické a fitness aktivity. Zásluhou univerzálního charakteru, atraktivit y
a mediální popularity „fit“ programů, které působí na charakter žáků, vzbuzují široký zájem
na všech stupních školního vzdělávání.
Na základě tohoto faktu byla na škole Tricity v severním Polsku uskutečněna studie
mapující názory žáků ohledně atraktivity gymnastických lekcí a lekcí fitness v porovnání
s ostatními vybranými formami tělesné výchovy na škole. Výzkumu, který využíval
dotazníkovou metodu, se účastnilo 446 děvčat a chlapců ve věku 10 – 19 let. Výsledky
výzkumu potvrdily, že gymnastické a fitness sporty jsou atraktivní a oblíbenou formou
tělesné výchovy stejně tak jako ostatních volitelných předmětů a mimoškolních aktivit.
Gymnastické aktivity mají velkou popularitu zejména u dívek. Seznam pohybových aktivit
obsahoval 12 sportů. Jejich následující výčet je dle získaných dat seřazen vzestupně, tedy od
nejméně „oblíbených“ až po ty „nejoblíbenější“: volejbal, fotbal, házená, basketbal, plavání,
stolní tenis, gymnastika, florbal, atletika, fitness, tanec (Kochanowicz, 2015 in Drobnik
a kol., 2015).

30

4 Hudba a pohybová činnost
Významné místo v základní, rekreační i výkonnostní tělesné výchově má hudba. Se
samotným osvěžujícím účinkem hudby jsou spojeny představy odpočinku, volného času
a rekreace. Je to zcela přirozený jev. Cvičení při hudbě posiluje cvičební jednotku po
emocionální stránce, vnitřně obohacuje cvičence, dává cvičení estetickou formu
a zdůrazňuje zdokonalování osobnosti a pohybu. Cvičení díky hudbě nabývá vnitřní řád
harmonizující lidské pohyby, které navíc ekonomizuje. Rozmanité vlastnosti hudby
dokážeme v její plné míře využít, pokud ji umíme odborně analyzovat a popsat (Mihule,
2015).
Podle Mihuleho (2015) představuje hudba jak životní potřebu, tak ostrov svobody
pro jakoukoli komunitu. Tedy i tu z oblasti pedagogiky. Každý učitel by měl mít tento fakt
na paměti, zejména pokud se zajímá i o historii hudby. Pokud chce nabídnout hudební
poznatky svým žákům, studentům či veřejnosti, nemělo by mu chybět osobní zaujetí pro
hudební tvorbu, která ať vzniká v jakékoli době, přetrvává i do dob dalších. U každého
hudebního díla nás zajímá nejen autor a skladatelův úmysl. Skladba vypovídá o osobnosti
jejího tvůrce a na základě své povahy a síly se stává součástí kulturní historie.
V dnešní době vystupuje do popředí zejména hi-fi technika, která odpouští
v přípravě pedagogů požadavek na vlastní pěvecký či instrumentální projev, který by žákům
hudbu zprostředkovával. Základní seznámení s hudbou je spjaté s vývojem hudby a mělo by
být součástí modelů, které by tuto problematiku přenášely do škol a systematicky by
dotvářely všestranně vzdělanou osobnost budoucího učitele.
Hudba je představována ustavičným proudem a nepřetržitou vývojovou dynamikou
hudebních jevů. Mnohdy analytikové zkoumají umělecké artefakty pod statickým pohledem
nad něčím, co se projevuje mechanicky, např. jako kniha či mechanický stroj. U hudby je
oproti tomu mnohem bližší zaměřit pohled na vnímání hudební skladby jako biologické
formy, jakýsi živý strom s vlastní evolucí, která je v daný okamžik zachycena (Mihule,
2015).

4. 1 Užitá hudba
Hudba se ve sportovních činnostech vyznačuje svou specifickou podobou. Například
ve spojení s gymnastickým cvičením má respektovat jeho praktickou stránku a následně
svým obsahem a formou musí odpovídat danému užití. Tato funkce jí dává název hudba
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užitá. To znamená, že je hudba použita tak, že při ní můžeme tančit, dá se na ni dobře cvičit
i pochodovat. Podle zaměření nese hudba užitá specifické znaky. Její spojení ale nemusí
být jen s gymnastickými sporty. Od toho také pramení její zákonitosti.
První a základní oblastí užité hudby jsou vedle tanců pracovní pohyby. Na mysli
máme hlavně pracovní procesy z minulých století, kdy si lidé zpívali melodicky a rytmicky
jednoduché

písně

během

pracovní

činnosti.

Vyznačovaly

se

svou

cykličností

a pravidelností. Zpěv tehdy rytmizoval například pohyby při sklízení sena, sběr bavlny na
plantáži, práci při výlovu rybníků, pohyby ženců při žatvě apod. To však postupně zaniklo
při nástupu strojů a moderní výrobní techniky.
Stejně tak taneční projev je odjakživa spojen s hudbou, často se zpěvem
a instrumentálním doprovodem. Počátek těchto kulturních projevů člověka je komplexním
hudebním projevem. Jedná se o prolnutí hudby, slova a tělesných pohybů. Tento vývojový
stupeň je podobný i prvotním dětským kulturním projevům. Pestré využívání hudby
v dnešní praxi gymnastických cvičení ukazuje na velmi široký a starý základ, který si
mnohdy nemusíme ani uvědomovat. Hudebně pohybová souhra je hluboce zakořeněna
v každém z nás, včetně našeho podvědomí. Doložením této skutečnosti je fakt, že náhodně
slyšený rytmus v nás vyvolává pohybovou reakci. Bez vynaložení většího úsilí doprovází
hudební podnět naše pohupování, podupávání, pohyby paží či prstů u ruky, pokyvování
hlavy apod. Nejen hudba, ale také dobře artikulovaná řeč s rytmickým průběhem,
stupňováním a vrcholy, má na nás podobný vliv. Svou podstatou nám jsou rytmické
činnosti blízké a příjemné. V dětství se utváří hudební základ, který se postupně rozvíjí
v dospívání až po vznik vyhraněného kulturního projevu. V takových činnostech, které
výrazně předpokládají kultivaci člověka, hrají hlavní úlohu právě gymnastická cvičení
s hudbou. A to od nejjednodušších pohybových úkolů až po mohutné rozvinutí této činnosti
v hromadném tělovýchovném vystoupení (Kolektiv, 2009).
4. 1. 1 Vlastnosti hudby užité
Skrze lidský pohyb má hudba z hlediska funkčního, velmi pestré využití. Ať už se
jedná tradiční lidový zpěv, písně a taneční hry v mateřských školách, pódiová a hromadná
vystoupení či cvičení, společenské tance, vojenské hudební doprovody atd. Ve sféře užité
hudby je píseň a skladba vytvářena tak, aby splnila svůj účel. Tedy, aby se vázala ke
konkrétním pohybovým projevům. U takové hudby pak převládají typické rysy, které nese
doprovodná hudba ke cvičení. Pro ilustraci jsou uvedeny vybrané příklady.
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Jednoduchá časová struktura je společným rysem gymnastického cvičení s hudbou
ve vyučovacích hodinách TV. Její rozložení odpovídá časovému trvání jednotlivých cviků
tak, abychom je mohli bez jakýchkoli obtíží skládat k sobě. Časovou jednotku, která se
uskutečňuje při cvičení, označujeme jako počítací dobu a můžeme ji vyjadřovat zlomkem
sekundy. Časová jednotka je tedy jedním ze znaků hudebních doprovodů. Nejlépe probíhá
cvičení za výrazně pulzujícího doprovodu, který sám o sobě napovídá o tempu a časovém
rozvržení jednotlivých cviků a jeho fází. To je podmínkou převážně pro začátečníka, dítě či
cvičence s méně rozvinutým rytmickým cítěním. Vyspělý cvičící kolektiv se stává aktivní
složkou, která přebírá pulsy hudby do takové míry, že i při řadě pomlk či přerušení
doprovodu zvládá pokračovat v rytmickém pohybu.
Počítací doby svým pulzem vytvářejí skupiny dob, tedy takty/metra a ty se následně
podle jednoduchého principu objevují v symetrických hudebních periodách, jako jsou
osmitaktové, šestnáctinové atd. Důsledné použití této formy v hudbě užité poskytuje
cvičenkám snadně se orientovat v jednoduché taneční hudbě hned při prvním poslechu.
Díky pulzu a návaznosti formy při periodicitě je zaručen stěžejní požadavek hudebního
doprovodu, kterým je průzračnost a srozumitelnost. Právě s takovými vlastnostmi
hudebního doprovodu se setkáváme už od mateřské školy. Tuto jednoduchost ovšem
v gymnastickém cvičení dalece překračujeme. Hudba působí především na emocionálnost,
aby zaujala a získala cvičence. Má obsahovou pestrost a přitažlivost, která je součástí
tělesného výkonu. Navíc je hudební doprovod úzce spojen s psychikou, prostřednictvím
které může přinášet odpočinek a usnadnění fyzické námahy. Počítací doby svým
uspořádáním podtrhují cykličnost pohybu a podílí se na zautomatizování pohybů. Proto je
možno regulovat řetězec pohybů, aniž bychom měli pod kontrolou každý pohyb zvlášť.
Výsledkem je pak ekonomie v uplatňování psychomotorického úsilí – do rovnováhy se
dostávají momenty práce a odpočinku a začíná fungovat tzv. spoušťový mechanismus. To
znamená, že jeden impuls ovládá hudebně-pohybový celek, který je propojeným
systémem zautomatizovaných pohybů, snižuje se nutná kontrola vědomí na jejich řízení.
Tím je možno omezit i úsilí vynakládané na vědomou kontrolu pohybové činnosti a místo
toho se soustředit na prožitek a výraz pohybu.
Všechny uvedené rysy hudby mají při cvičení kladný náboj pro naši emocionálnost
a psychiku. Pociťujeme je jako příjemné a libé, usnadňující úkol, oproti takovým formám,
které vyžadují neustálou rytmickou změnu činnosti.
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Už od malička přitahují děti rytmicky uspořádané podněty. Tato obliba pravidelnosti
je psychologií vysvětlována tak, že v raném dětství a předškolním věku veškeré činnosti
a chování získávají rytmický základ skrze neuvědomovanou podkorovou aktivitu.
Pravidelné vracející se podněty upoutávají děti, ať jsou sluchové, zrakové nebo pohybové.
Ne vždy, a to i na základní škole, jsou děti schopny spojovat tyto podněty s prací velkých
svalových skupin. S řízenou chůzí podle impulsů mohou mít problémy i jedinci
v dospělosti. Je zjevné, že hudba užitá nemusí být pouze mechanickou součástí
gymnastického cvičení. Právě toto zajímavé, funkční a účelové uplatnění hudby patří
k jejím nejstarším a nejpůvodnějším vlastnostem. Hudbu charakterizuje i její účel.
I skladatel s jejím hudebně-pohybovým využitím počítá dopředu. Zdůrazňuje pro
gymnastická cvičení puls počítacích dob, pravidelné uskupení jednoduché formy,
optimistické ladění, kontrast ploch, přiměřenost světla hudby pro všechny, kteří se budou
zabývat jeho skladbou (Kolektiv, 2009).
Jeden z výzkumů byl zaměřen na schopnost rytmicky reagovat na údery metronomu
a hudby tělesnými projevy, a to tleskáním a poskakováním. Bylo zjištěno, že je pro
testované osoby jednodušší synchronizovat tleskání s rytmem lépe než opakované poskoky.
Navíc významnou roli hrály právě údery, které rytmus určovaly. Výsledkem bylo poznání,
že 14 % populace, která se účastnila výzkumu, měla problém chytit rytmus, tedy nedokázala
synchronizovat svůj pohyb s údery. Přesto u těchto účastníků byla zaznamenána stejná
senzitivita na příslušné pohybové projevy a rytmické údery, jako u probandů, kteří byli
úspěšní. Ve výzkumu bylo použito šest různých hudebních stylů a temp a dva metronomy.
Šetření se zúčastnilo 100 univerzitních studentů (Tranchant, Vuvan a Peretz, 2016).
V různých typech gymnastiky je hudební skladba uspořádaná podle periodického
principu, který představuje zákonité uspořádání. Tento jev je spjatý především s taneční
hudbou. Velmi oblíbený byl v Evropě za doby hudebního klasicismu v 18. století. Ideály
spatřoval ve formě přehledné, průzračné a vyvážené, stejně jako tomu bylo u staveb
klasického starověku. Periodické rysy se objevovaly u skladatelů jako Haydn, Beethoven či
Mozart, ale také byly základním kamenem uspořádání melodií u českých lidových písní.
Periodický princip je součástí i dalšího hudebního vývoje, především užité hudby,
v následujících stoletích. I z hlediska obsahového má hudba své kvality. Optimistické
ladění, vnášení radosti a dobré nálady do cvičení mají přednost. Tyto emocionální rysy
užité hudby se spojují i s požadavkem kontrastu. Tedy s přirozeným střídáním nálad
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a dynamiky vnitřního světa cvičence, ze kterého vyplývá i účelné uspořádání a pestrost
cvičební jednotky (Kolektiv, 2009).

4. 2 Hudební doprovod jako součást tělesné výchovy
Hudební doprovod jako prvek využívaný na školách všech stupňů v předmětu
tělesné výchova je velmi aktuální. Modernizuje vyučovací proces a pomáhá vytvořit
pozitivní postoj žáků a studentů k osvojovanému učivu. Není ale dostatečně využíván tak,
jak by byl z výchovně vzdělávacích a motivačních důvodů žádoucí.
Hudba, tanec i tělesná kultura jsou samostatnými komponentami života společnosti.
Vzájemně se mohou propojovat, inspirovat a ovlivňovat. Tělesná výchova se inspiruje
z impulzů hudby a reaguje na ni estetickým i funkčně umocněným pohybem. Hudbu
využíváme v rekreační tělesné výchově a také ve školní výuce. Dále se nachází ve
výkonnostních a esteticky náročných sportovních výkonech, v neposlední řadě v tanečním
umění a pohybových skladbách (Wálová, 1985).

4. 3 Začlenění hudby do pohybové výchovy
Z pohledu historie si už tělovýchovní a hudební odborníci uvědomovali pozitivní
působení hudebního doprovodu na kvalitu, přitažlivost a účinnost cvičení. Již první veřejné
vystoupení Sokola Pražského v roce 1867 bylo doprovázené hudbou.
Klíčovou roli v hudebně-pohybové přípravě sehrálo metodické a teoretické
propracování rytmické gymnastiky a rytmiky. Dodnes platné principy a úkoly propracoval a
zrealizoval v praxi E. J. Dalcroze. Jeho učení bylo tvořivě aplikováno, ale také kriticky
zhodnoceno dalšími odborníky z dané oblasti. Pod vlivem Dalcroze byl u nás zpracován a
rozšířen ženský rytmický tělocvik. Za zjednodušením a zpřístupněním hudební teorie a
metodiky stojí Tyršův pokračovatel Augustin Otčenášek a hudební skladatel Karel
Pospíšil. Ve svém společném díle Základy rytmického cvičení Sokolského (1928)
zpracovali hudebně-pohybovou a rytmickou výchovu pro děti s využitím národních a
lidových písní. Obsah cvičení pak doplnili tak, aby měl vedle rytmického a estetického
cítění a pohybové kreativity také vhodný a účinný fyziologický účinek. Široce se hudební
doprovod začal uplatňovat i ve zdravotní, výchovné i esteticky zaměřené gymnastice. S tím
se souběžně rozvíjela i taneční pohybová průprava, která vedla k tanečnímu umění.
Vznikaly různé gymnastické a taneční směry, taneční techniky a metody se prolínaly a
ovlivňovaly.
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Zakladatelkou našeho systému cvičení spojeného s hudbou pro ženy byla Kleméňa
Hanušová. V dalším období se o vzdělání v hudebně-pohybové přípravě budoucích
pedagogů zasloužily například Anna Dubská a Eliška Bláhová, které sepsaly didaktické
a pohybové náměty do knihy Pohyb – rytmus – výraz.
Rytmika se do školních osnov dostala oficiálně až v roce 1924 a postupně se tak
stávala součástí taneční a gymnastické průpravy dívek a žen. U chlapců a mužů byla
prováděna spíše výjimečně. Zprvu byl hudební repertoár poněkud chudý. Proto se čerpalo
především z lidové a národní písňové tvorby, docházelo k uplatňování akustických impulzů
pomocí tleskání, bubínku a dalšího rytmického náčiní. Doprovod pro školní tělesnou
výchovu byl komponován velmi málo. Podmínky neodpovídaly ani požadavkům pro
reprodukci hudby přímo při cvičení (Wálová, 1985).

4. 4 Hudební doprovod v tělovýchovném procesu
Nejdéle je v praxi používán klavírní doprovod. Pokud je kvalitní, usnadňuje celý
výcvik a průpravu. Dokáže vystihnout kvalitu pohybu a způsob jakým je pohyb proveden.
Reaguje bezprostředně a pohotově na jakékoli změny taktové, rytmické, tempové,
dynamické, gradační a cvičebně charakterové. S rozvojem moderní techniky do tohoto
procesu vstupuje vybavení, které v praxi zcela nahrazuje klavírní doprovod a gramofonové
nahrávky hojně využívané v minulosti.
Stále frekventovaněji je hudba využívána v sestavách moderní a sportovní
gymnastiky, v pohybové skladbě a akrobacii. Dále v pohybové výchově, v rytmické
gymnastice a při výuce společenských a lidových tanců. Stále hojněji vstupuje hudba do
tréninkového procesu jako účelový, speciálně průpravný, kondiční a kompenzační prvek
gymnastiky v nejrůznějších sportovních disciplínách. Můžeme ji vidět i jako součást
zvláštní tělesné výchovy a léčebné gymnastiky, kde však vyžaduje specifické tempo.
I zásluhou větší produkce taneční a populární hudby se zvyšuje zájem o prospěšné
pravidelné programy cvičení s hudbou patřící do oblasti rekreačně prováděné gymnastiky,
která se objevuje jako nabídka pod nejrůznějšími názvy a prolíná se s různými
gymnastickými aktivitami.
Ve vyučovacích jednotkách gymnastiky by měla hudba představovat nezastupitelný
prvek výchovně-vzdělávacího procesu. Gymnastika má specifickou a pohybově různorodou
náplň zdravotního, koordinativního, kondičního a estetického charakteru, četné metodické
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obměny v základních strukturách, které se mohou spojovat do vazeb a sestav. Zdůrazňuje
pohybově-kultivační a kreativní zřetele, je pro ni typická organizovanost, sebekontrola,
individuální úsilí a kolektivní spolupráce. Charakterizuje ji přesná technika pohybu a účelné
jednoduché i složité pohyby. Požadavky na základní i zvláštní provedení gymnastického
pohybu může hudba účinně rozvíjet a podporovat. Bez hudby dokonce není možno
dosáhnout potřebnou úroveň kvality pohybového projevu.
V nejrůznějších oblastech je dnes hudba součástí našeho života, mládeže
i dospělých. V závislosti na individuálních předpokladech je rozvíjena schopnost vnímat
stavbu i kvalitu hudby. Vedle nadání tuto schopnost rozvíjí i vlivy životního prostředí
a uvědomělá výchova. Úplně na začátku dítě vnímá přednostně rytmický prvek, postupně si
začíná všímat i melodické linie a dochází tak k rozvoji hudebnosti dítěte. Proto i ve školní
tělesné výchově je důležité brát zřetel na daný vývoj a zralost dítěte a pracovat s adekvátně
zvoleným hudebním doprovodem. Ohled musíme mít i na odlišnou individuální úroveň
hudebnosti. A protože v tělesné výchově preferujeme osvojení si cvičebního obsahu, je
vhodnější přednostně využívat hudbu instrumentální, jednoduší a srozumitelnou. Pokud
hudbu při výuce používáme soustavně a promyšleně, dochází u žáků a studentů k rozvoji
hudebnosti, jejíž součástí je i rozvoj hudebního cítění a vkusu. Můžeme tak eliminovat
pouhý konzumní a pasivní poslech hudby (Wálová, 1985).
4. 4. 1 Hudební doprovod na základní škole
Na druhém stupni ve výuce gymnastiky lze uplatňovat hudební doprovod v základním
a v prohlubujícím učivu v předmětu povinné tělesné výchovy, tak i v nepovinných
předmětech. Příklady použití:


pořadová cvičení – reakce na rytmické impulzy, pochod s hudbou,



průpravná a kondiční cvičení – cvičení na nářadí, s náčiním, cvičení prostných atd.
Především jde o nervosvalovou koordinaci během základních lokomočních pohybů.
Při kondičním cvičení jde především o stupňování aktivity žáka, intenzity
a nepřetržitosti cvičení. Můžeme zde rozvíjet všechny pohybové schopnosti,



akrobacie – jedná se o speciální průpravná cvičení prováděná nejprve bez hudby
a následně s hudbou. Cílem je kultivace a rozvoj osvojené techniky, regulace pohybu
v čase a prostoru a osvojování optimálně rytmizovaného pohybu,



rytmická gymnastika a tance – zde jsme při své činnosti velmi vázáni na hudební
doprovod. Jedná se o rozlišování hudebních charakteristik a rytmických struktur, na
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které se učí žáci a studenti reagovat pohybem. Zdokonaluje se ovládání celkové
nervosvalové souhry i jednotlivých částí těla. Při této výuce využíváme tradiční
i ozvučné náčiní,


lidové tance – mohou být vyučovány s doprovodným zpěvem. Přinášejí osvojení si
pohybu, textu i melodie,



sportovní gymnastika – použití hudebního doprovodu při cvičení na nářadí
pomáhá k rychlejšímu a kvalitnějšímu osvojení techniky a potřebné koordinace.
Také při něm dochází k příznivé atmosféře a zvýšení zájmu o probíranou látku. Ve
školních podmínkách je ale obtížné realizovat cvičení na nářadí s hudbou. Současně
je náročný i výběr hudby tak, aby odpovídala požadavkům a cvičebním tvarům,



úpoly, atletika, hry – zde lze využít hudbu při všestranné i speciální průpravě
především jako kladně působící prvek a činitel (Wálová, 1985).
S hudebním doprovodem se setkáváme i v nepovinných a zájmových formách

tělesné výchovy jako jsou:


zájmové kroužky,



negymnastické oddíly zaměřené na speciální, všeobecnou a kondiční průpravu,



tělovýchovné chvilky,



školní soutěže, besídky, akademie, nácviky vystoupení,



denní domácí gymnastika,



škola v přírodě,



další (Wálová, 1985).
Podobné úkoly, funkce a cíle má hudební doprovod i na ostatních stupních školní

tělesné výchovy. Ať už se jedná o formy povinné či nepovinné výuky určené pro ženské
nebo mužské pohlaví.
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5 Hudba jako součást sportovního odvětví
Velkou a dá se říci i rozhodující roli při ztvárnění hudby pohybem má hudební sluch.
Především je to smysl pro rytmus potřebný v mnoha odvětvích sportu, převážně při
pohybech cyklických. Hudba je nedílnou součástí moderní gymnastiky, soutěží kulturistiky,
krasojízdy na kole, výkonu krasobruslařů atd. Stejně tomu je i u pohybových skladeb,
pódiových a hromadných tělovýchovných vystoupení. Hudba není jen kulisa, ale je
stimulátorem výkonu sportovců, ať už závodníků nebo cvičenců a přispívá k citovému a
estetickému prožitku diváků (Šimek, 1981).
Tělovýchovná praxe nabízí nejrůznější formy cvičení s hudebním doprovodem. Mísí
se v nich a vzájemně se ovlivňují nové a tradiční prostředky. Jednotlivé formy se prolínají
a jsou řízené různými organizacemi. Do základních charakteristických forem patří
pohybová výchova, moderní gymnastika, kondiční gymnastika, kondiční kulturistika
a aerobik. Nás zajímá především pohybová výchova a různé formy gymnastiky, ve kter ých
je rozvíjen smysl pro rytmus.
U pohybové výchovy se jedná o nezávodní formu tělesné výchovy, při níž
využíváme hudební doprovod. Je součástí programu školních osnov. Při těchto hodinách je
kladen důraz na estetiku pohybového projevu a soulad s tempem, taktem a rytmem hudby.
Vyjadřování dynamiky hudby ovlivňuje především výběr cviků (Šimek, 1981).

5. 1 Hudebně-pohybová kompozice v různých programech gymnastiky
Spektrum gymnastických programů je velmi široké a ve velké míře jich většina
využívá hudbu. V prostředí českých škol a tělovýchovy je pozornost upřena především
k hudebně-pohybové skladbě, moderní a sportovní gymnastice a rozmanitým formám
aerobního cvičení.
5. 1. 1 Hudebně-pohybová skladba
Obsah výuky zaměřený na hudebně-pohybovou skladbu je orientován na zkvalitnění
hudebně-pohybového vzdělání studentů. Přispívá budoucím pedagogům, aby dokázali
hudebně-pohybovou skladbu využívat jako motivační a kultivační prostředek, který vede
k zisku celého spektra kompetencí, ke kterému dle Novotné (2012) patří:
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„získávání nových vědomostí a zkušeností zaměřených na spojování pohybů do
větších celků spojených s hudbou a zvyšujících vnitřní kvalitu tělovýchovného
programu cvičení s hudbou,



rozšíření dovedností založených na osvojování uvědomělého, řízeného, estetického a
optimálně rytmizovaného pohybu s cílem tvořivě využívat vazbu mezi hudbou a
pohybem, propojovat účelně strukturu hudební předlohy (hudební fráze, věty)
s odpovídajícím pohybem (tj. vytvářet vhodnou pohybovou odpověď na hudební
předlohu), zvládat a používat správně rytmizované gymnastické a taneční dovednosti
zvyšující kvalitu práce pedagoga,



podněcování tvořivosti vedoucí k vlastní tvorbě pohybů a pohybové improvizaci,



posilování pohybové paměti a zlepšování individuálního pohybového projevu,



navozování podnětů ke spolupráci mezi cvičenci,



umění používat principy uplatňované při tvůrčí práci,



syntetická tvořivá aplikace osvojených dovedností z předmětů gymnastiky a tance do
společné pohybové skladby.“

Východiskem pro tvorbu hudebně-pohybových skladeb je spojení prvků pohybu a hudby
do motivů hudebně-pohybových. Obsahem těchto motivů jsou taneční a gymnastické
činnosti. Tak vznikají i vyšší kompoziční celky, ve kterých hraje významnou roli idea
kompozice.
„Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na
základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby,“
(Novotná, 1999 in Novotná a kol., 2012).
Při tvorbě hudebně pohybové skladby můžeme rozlišovat tři základní a vzájemně
související složky, a to pohybovou, hudební a choreografickou.
Pohybová složka je dána především jejím obsahem, který je určen žánrem hudební
předlohy a daného stylu. Pohybové motivy jsou zde charakteristickými prvky, které vznikají
při spojování jednotlivých pohybů do větších celků. Pohybový motiv se vyznačuje
možnostmi opakování, obměny, seskupení a s uplatnění ve vyšším kompozičním celku
(Appelt, 1995).
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Hudební složka nabývá stejné důležitosti jako ta pohybová. Má velmi silnou motivační
funkci. Podněcuje k pohybovému ztvárnění, k vyjádření myšlenky skladby: dokáže vyvolat
emoce a podílí se na vytvoření celkového estetického dojmu. Pokud vybereme hudbu
nevhodně, můžeme tak uškodit celkovému dojmu z hudebně pohybové skladby. Hudbu
můžeme uplatňovat v různých směrech, a má funkce (Appelt 1995): motivační, regulační,
dramaturgickou.
Choreografická složka pohybové skladby představuje sjednocující prvek mezi hudbou a
pohybem. Jedná se o řešení kompozice jak jednotlivce, tak skupiny, a to v prostoru a
následně co se týče vlastního pohybu na ploše (Novotná a kol., 2012).
5. 1. 2 Moderní gymnastika
V moderní gymnastice je pohybová skladba součástí tréninkové přípravy a závodní
prezentace. Hudebně-pohybová kompozice u moderních gymnastek slouží k mnoha účelům.
Kultivuje pohybový projev, podněcuje tvořivé kompetence, je součástí prezentovaného
sportovního výkonu veřejnosti a představuje originální pohybovou tvorbu sahající až do
uměleckých aktivit. Výsledný výkon vymezují mezinárodní pravidla moderní gymnastiky.
Do roku 1969 moderní gymnastika nesla název umělecká gymnastika, jejíž kořeny
můžeme hledat v různých odvětvích taneční a rytmické gymnastiky a v baletních školách
z přelomu 19. a 20. století. V 60. letech byla koncepce československé umělecké
gymnastiky uznána Mezinárodní gymnastickou federací FIG a v 70. letech byla
přejmenována na moderní gymnastiku, jejíž název měl znamenat něco doposud nového.
Tento název u nás přetrval dodnes. V zahraničí se však setkáme s názvem sportovně
rytmická gymnastika (francouzsky La Gymnstique rythmique sportive a anglicky Rhythmic
gymnastics), která je zařazena do programu olympijských her.
Od počátku je součástí moderní gymnastiky hudba. Hudební doprovod má velký
podíl na výsledném výkonu závodnice. Ovlivňuje techniku optimální rytmizace pohybu jak
při cvičení bez náčiní, tak s náčiním. Výkon je založen na úrovni zvládnutí techniky
pohybových tvarů a prvků a také na koordinaci při manipulaci s náčiním při tvůrčí aktivitě
závodnice, ve které se projevuje její výrazové a osobité předvedení sestavy. Mezinárodní
pravidla FIG stanovují za cíl základní kompozice sestavy zprostředkovat divákům
emocionální sdělení a citové pouto k hudbě a předvést myšlenku choreografie
prostřednictvím výrazového ztvárnění hudby.
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V České republice soutěží moderní gymnastky ve dvou typech závodních sestav, a to
v povinném a volném programu. V povinné sestavě je přesně popsaný a stanovený závodní
program, který závodnice musí dodržet a hodnotí se tedy shoda jejího pohybu s popsanými
požadavky sestavy a na danou hudbu. Na vytváření takové závodní sestavy se podílejí
odborníci z oblasti gymnastiky, hudby a choreografie. Volnou sestavu zpravidla vytváří
trenérský tým spolu se závodnicí, tak aby gymnastka předvedla svou úroveň speciálních
dovedností po stránce technické, kompoziční a výrazové. Přesto volná sestava obsahuje
povinné prvky, které musí během 90 sekundové sestavy gymnastka zvládnout předvést.
Mezi ně patří např. požadavek rytmické sekvence série tanečních kroků úzce navazujících
na hudbu. Hudebně-pohybová výchova tak tvoří nezbytnou součást tréninku moderní
gymnastiky. Má vliv na emocionálnost a harmonický rozvoj gymnastky. Prostřednictvím
pozitivního vztahu k hudebnímu doprovodu je podpořena její vnímavost a pochopení
hudebních zákonitostí, aby následně mohlo dojít k jejich použití v praxi. Hudební doprovod
podněcuje gymnastky k improvizaci a učí je rytmickému cítění. Hudba zde působí
především jako inspirace a formotvorný činitel. Motorické učení je pak efektivnější, stejně
jako dynamika a rytmizace cvičení. Ovlivňuje výrazovost gymnastické sestavy, je motivací
a provokativním prvkem spontánního pohybu. Současně se podílí na vytváření atmosféry
a nálady během tréninkového procesu. Pro sportovní přípravu moderních gymnastek
vybíráme hudbu, která má výraznou melodii, jednodušší harmonii a jasnou hudební formu.
Pro závodní sestavy vybíráme hudební doprovod, který je v souladu s osobností gymnastky,
stejně tak i s jejími schopnostmi a dovednostmi, s výběrem konkrétního náčiní a s věkovou
kategorií. Kromě baletní přípravy se podílí na hudebně-pohybové přípravě různé formy
tanečních a rytmických cvičení, improvizace, hudebně-pohybové hry atd. U dětí a mládeže
je vhodné nejprve využívat hudbu, která je záměrně komponovaná pro pohyb, například
hudbu taneční, kde je pohyb přímo svázaný s rytmem hudby (Novotná a kol., 2012).
5. 1. 3 Sportovní gymnastika
V hudebně-pohybové skladně je použitý rytmus výrazným estetickým prvkem, který
ovlivňuje i účinnost skladby. Hraje významnou roli i v nářaďových sportech. Ve složitých
strukturách obtížných cvičebních tvarů je optimální rytmizace základním předpokladem
k technicky správnému provedení a je také specifickou dovedností, která se podílí na
výsledném výkonu. Všestranná i sportovní tréninková příprava proto obsahuje taneční
a hudebně-pohybovou výchovu. Hudebně-pohybová sestava je součástí závodního výkonu
žen v sestavě prostných a výkonu v pohybové skladbě skupinové soutěže TeamGym.
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Sportovní gymnastika představuje nářaďový sport, který patří mezi typické estetickokoordinační sporty (Choutka a Dovalil, 1991). Stejně jako při závodu žen na prostných
i v soutěžích TeamGymu je velmi důležitý úzký vztah pohybu s hudebním doprovodem.
Metricko-dynamická a tempová charakteristika hudby dává možnost rozmanitého ztvárnění
gymnastického obsahu.
Ve všestranné přípravě sportovních gymnastek je hudebně-pohybová a taneční
výchova často opomíjena a je kladen důraz pouze na nácvik gymnastických dovedností. To
však může mít za následek omezení výkonnostního rozvoje v kariéře gymnastky. Pouhý
důraz na obtížnost na úkor používání výrazových prostředků z oblasti hudebně-pohybové
výchovy může vést k omezenému ztvárnění naučené gymnastické dovednosti, komunikaci
s diváky, projevení emocí a interpretaci motivu hudby (Roach, 2011; Pollatou E., Hiatzitaki,
V., a K. Karadimou, 2003). Obecně přijímanou formou hudebně-pohybové přípravy je
u sportovních gymnastek baletní technika realizovaná s hudbou.
Struktura pohybové činnosti a její studium je zásadní proto, aby došlo k pochopení
produkce, řízení a kontroly realizace naplánované pohybové činnosti, a to včetně její
interpretace. Pohybová struktura představuje sled pohybů v prostoru a čase naplňující vnější
podobu naplánované pohybové činnosti. Daná pohybová struktura realizovaná v
pohybovém projevu je hodnocena prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních znaků,
kterými je například plynulost a harmonie pohybu, jeho efektivnost, ekonomičnost
a účelnost. Aby gymnasté zvládli některé pohybové činnosti, je vhodné využívat hudbu jako
prostředek procesu motorického učení. Metricko-rytmické vlastnosti a tempo hudby
ovlivňují kognitivní činnost v průběhu učebního procesu. Hudba má tak regulační funkci
(Appelt, 1995). Udává rychlost cvičení, počet opakování a organizaci cvičení. Funkce
motivační naplňuje emocionální prožitek cvičence. Dramaturgickou funkci zdůrazňujeme
především při tvorbě závodních sestav.
Ve sportovní gymnastice je nedílnou součástí výkonu žen při cvičení na prostných
hudební doprovod. Délka závodní sestavy odpovídá maximální délce hudebního doprovodu,
a to 90 sekundám. Závodní hudba musí odpovídat charakteru cvičení, pohybovému řešení
prvků a současně splnění povinných požadavků, které jsou sestavě předepsané (Novotná
a kol., 2012).
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5. 1. 4 Další hudebně-gymnastické programy
Hudebně-pohybová výchova je součástí dalších gymnastických programů, jako je
aerobní gymnastika nazvaná aerobik. Hudba je zde spíše jako akcent přesnosti prováděných
pohybů, kde je kladen důraz na rytmickou stránku pohybu, na přiměřenou rytmizaci cvičení
ve vztahu ke správné technice dýchání. Cíle jsou jednoznačně zaměřeny na zdravotní
prevenci a ovlivnění tělesné zdatnosti. Dále existují tzv. „rychlé“ pohybové programy, jako
je například klasický aerobik a tep-aerobik. Zde je hudba založena na výraznosti
jednotlivých dob, které se nacházejí v dynamicky silném monotónním a nepřetržitém
proudu. Existuje několik forem aerobiku podle toho, jaké pomůcky využíváme, jaké volíme
tempo a intenzitu atd. Do „pomalých“ pohybových programů můžeme zařadit cvičení,
která jsou založena na jednotě těla a mysli, jako je například jóga, pilates, Port De Bras,
powerstretch atd. Hudba zde plní rozdílné role, např. kulisy pro vytvoření atmosféry, je
podporou relaxace, uvědomění si pohybu a rytmické struktury pohybu, napomáhá
koncentraci (Novotná a kol., 2012).
K velkému propojení mezi rytmem hudby, rytmem pohybu a rytmem náčiní, kterým
je švihadlo, dochází v aktivitě nazvané rope-skipping. Předpokladem správného
a úspěšného zvládnutí pohybového úkolu je správná technika, souhra pohybů jednotlivce,
případně i celé skupiny. Kinematika se u přeskoků švihadla řídí běžně uznávanými
rytmickými zákonitostmi. Pohyb při skákání přes švihadlo vyžaduje jistou míru koordinace,
která se týká časoprostorového členění a uspořádání jednotlivých pohybů jak těla cvičence,
tak samotného náčiní. Časové uspořádání nemusí být úplně totožné při pohybech každého
provedení.
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6 Estetika pohybu
Pohyb je vnějším a běžným lidským tělesným projevem, tvarově nejzajímavějším.
Svou variabilitou je krása pohybu nekonečná, protože člověk se umí přizpůsobit svými
schopnostmi daným objektivním skutečnostem. Studiem pohybu se zabývá obor
kinesiologie a kinantropologie. Pohyb je chápán jako změna místa či polohy, přičemž
každý pohyb je zahájen z určité klidové polohy a opět se do ní navrací.
Krásu pohybu v estetické sféře přijímáme s jistými atributy, jako je rytmus
a rytmizace, uvolněnost, přesnost, dovednost, obratnost, technická zdatnost, exprese, výraz,
ladnost atd.
Právě samotná chůze je hned po dýchání, nejvíce koordinovaným pohybem člověka.
Každý jedinec ji má odlišně svéráznou a mění ji podle svých potřeb. Její charakter je dán
délkou kroku, tempem, rychlostí, držením těla atd. Podle toho můžeme usuzovat o člověku
spoustu vlastností, včetně temperamentu a povolání, zvyků nebo prodělaných nemocí.
Z hlediska estetiky můžeme dále pozorovat prvky expresivní, tedy výrazové. To znamená
jaké má jedinec citové založení, jaký je jeho půvab a projevení osobnosti ve veřejném
i uměleckém projevu, ať už se jedná o balet, pantomimu, tanec nebo herecké umění. Chůze
jako ostatní pohybové projevy jsou zrcadlením citových zážitků, ale i psychické a fyzické
únavy, věku, pohlaví, dispozic a vnějšího prostředí jedince (Jebavá, 1938).

6. 1 Tanec jako krása pohybu
Jakékoli umění znamená svobodu v myšlení, prostřednictvím kterého lze vnímat svět
kolem sebe. K takovému osvobození dochází i v tanečním umění, které chce působit
především svým pohybem, rytmem, mimikou a gestem atd. Tanec odkrývá citové stavy
člověka, které jsou vázané na pohyb vyjadřující duševní rozpoložení jedince. Dominantním
prvkem tanečního umění je lidské tělo. Prostřednictvím citu a výrazu toto umění funguje
v prostoru a čase. A také skrze trojrozměrný prostor rozvíjí rytmické chvění, pohybové
kreace a plastičnost formy. Tělo i gesto v minulých dobách sloužilo jako nejvíce typický
prostředek vyjádření, seberealizace a sebeznázornění plynoucího z tvořivého pudu. Ten se
objevoval i při magických a kultovních obřadech obsahujících prvky denního pracovního
rytmu člověka včetně gest a mimiky (Jebavá, 1998).
Pohybem lidé vyjadřovali své pocity. Neverbálním způsobem zdokonalovali
a kultivovali své pohybové schopnosti. Taneční pohyb probíhal převážně kolektivní formou
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a jejich obsahem byla tématika, jako je zrození života, různorodé symboly či kulty.
Tanečníkovy pohyby vyjadřovaly zvuk, tón, barvu a slovo. „Tanec prostřednictvím našeho
těla obnažuje měřítko lidského vnitřního a vnějšího prostoru, tedy duši,“ (Jebavá, 1998).
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7 Rytmický pohyb
Dnes využíváme hudbu jako doprovodný prvek či předlohu, která nám mám usnadnit
pohyb. Dříve však byla hudba využívána z opačných důvodů. Emil Jacques Dalcroze
(1865-1950) skrze systém rytmické gymnastiky zvyšoval hudebnost svých žáků. Chtěl
docílit toho, aby absolventi konzervatoře dosáhli hlubšího procítění a prožití hudebních
vjemů, prostřednictvím pohybových vjemů, které vznikaly při cvičení. Tak došlo poprvé ke
spojení hudební a tělesné výchovy. Tyto výchovy na sebe vzájemně působí a kladně se
ovlivňují. Na Dalcroze navazují spíše pracovníci v oblasti taneční a choreografické než
v oblasti sportu a pohybu (Šimek, 1981).
Eurytmika E. J. Dalcrozeho
E. J. Dalcroze vytvořil specifickou hudebně-pohybovou metodu nazývanou
Eurytmika. Byla založena na přirozeném pohybu korespondujícím s rytmem hudby. Do
procesu učení tak vstoupil jako hlavní dominanta pohyb a tanec. Zvnitřněním hudebních
vjemů a zákonitostí prostřednictvím pohybu došel k rozvíjení jednotlivých hudebních a
nehudebních dovedností. Dalcroze byl přesvědčen, že žák (instrumentalista) k pochopení
hudební skladby potřebuje nejen sluch, ale i tělo. V lidském těle totiž dochází k prožitkům
vyvolaným z rytmického pohybu a nervosvalové koordinace. Tělo se stává prostředníkem
mezi emocemi, myšlením a jednotlivými tóny. Dětem by se ve školách mělo vyučovat tedy
nejenom správnému zpěvu a sluchu, ale též hudebnímu myšlení a rytmickému pohybování
(Mihule a Kovařík, 1989).
Dalcrozeho Eurytmika je systémem cvičení, který prostřednictvím tělesného pohybu
rozvíjí cítění rytmu a dává možnost splynout s frázováním jednotlivých hudebních skladeb.
Tato metoda se zaměřuje na tři složky, z nichž klade důraz na dvě první: složku tělesnou –
pohybovou, dále složku kognitivní a složku emoční.
Pro Dalcroze jsou významné především experimentální pohyby, které dávají vznikat
základům kognitivních procesů. Jeho cvičení mobilizuje myšlení, tělesné pohyby a osobní
prožitky, což následovně povzbuzuje proces učení. Pro děti jsou důležité i hudební prožitky
získané skrze hudební zkušenosti. Určitý způsob jednání a reakce dítěte během hudebněrytmických her a rytmicko-pohybových aktivit se transformuje i do dalších sfér učení
(Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009).
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Myšlenky Dalcroze (1905) se staly plánem reformy hudební výchovy ve Švýcarsku,
do něhož patřil:


rozvoj rytmického cítění: rytmickému cítění se děti musí učit hlavně skrze pohybové
aktivity. Systém hudebně-pohybových technik propojuje cvičení tělesných pohybů a
elementární rytmy,



receptivně-aktivní hudební programy: poslechové (receptivní) techniky přecházejí
do činnosti aktivní (pohybová hra, cvičení, tanec) a do aktivního poslechu
(součinnost psychiky). Tak dochází k podpoře a rozvoji i vnitřního sluchu a sluchové
součinnosti,



technika improvizace: učitel individuálně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho
tvůrčí potenciál, k tomu mu pomáhá hudební a pohybová improvizace (Kantor,
Lipský, Weber a kol., 2009).

Součástí systému Dalcroze jsou vedle Eurytmiky i další metody. Tím je např. sluchový
trénink, solmizační zpěv (rozvíjí vnitřní slyšení) a improvizace. Společná hudební zkušenost
je mobilizací emocionálního prožitku, tělesného pohybu a kognitivního procesu. To nachází
odraz v rozvíjení a upevňování osobních schopností reagovat, jednat a adaptovat se na
hudbu a dále na svět kolem (Bachman, 1991).
Rytmizace pohybu je považována za jeden ze základních předpokladů optimálního
provedení pohybu danou technikou. Dobře osvojené rytmicko-pohybové vzorce se podílí
jak na úspěšném osvojování si různých pohybových aktivit, tak na výsledném sportovním
výkonu. Ovlivňovat vytváření rytmicky správných pohybových vzorců je možno
prostřednictvím rytmických cvičení, která mohou být realizována nácvikem rytmických
figur různými částmi těla (např. ruce, nohy) bez náčiní nebo s využitím náčiní. Důležitou
podporou rozvoje rytmických schopností je účelné spojení pohybu s hudbou. Autoři Měkota
a Novosad (2005) popisují aspekty rytmické schopnosti (akustické a vizuální) a člení ji na
schopnost rytmické percepce a rytmické realizace. Rytmické schopnosti vysoké úrovně jsou
považovány za podporu učebních procesů a představují možnost rytmického způsobu
pohybového učení.
Pojetí rytmu
Rytmus může být definován jako dynamicko-časové členění pohybu. Z hlediska času
se jedná o charakteristické a specifické časové uskupení pohybového úkonu v čase.
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Z pohledu dynamiky jde o „charakteristické časové uspořádání a rozdělení důrazů“.
Rytmická schopnost je tedy schopnost postihnutí a motorického vyjádření rytmu z vnějšku
daného nebo obsaženého v samostatné činnosti. Tato schopnost se dělí na schopnost
rytmické percepce a schopnost rytmické realizace. Rytmická percepce se týká vnímání
akustických podnětů, nejčastěji těch hudebních a vizuálních podnětů, v podobě předlohy,
které z vnějšího prostředí rytmy přinášejí a dochází následně k jejich přenosu do pohybové
činnosti. Schopnost rytmické realizace se týká schopnosti postihnout rytmus daného pohybu
a takto „zvnitřnělý“ a v existující rytmus v představách identifikovat a použít ho při
pohybové činnosti. (Měkota a Novosad, 2005). Tento „zvnitřnělý rytmus“ můžeme brát jako
timing daného pohybu, který je invariantem, tedy neměnící se hodnotou konkrétního
naučeného pohybu. To, jak vnímáme rytmus je intraindividuální a závisí na okolnostech.
Přesto je hudební tempo určováno z vnějšího prostředí právě hudbou (Novotná a kol.,
2012).
Teoretický i praktický pohled na pojetí rytmu měl ve svém díle i Rudolf Bode
(1920). Především chtěl objasnit jasnou a přirozenou povahu fenoménu rytmiky. Nahlížel
na ni nejen prostřednictvím gymnastiky, ale také filozofie, antropologie a politiky a snažil
se ukázat cestu, která by mohla vést k „rytmické analýze“.
Ekonom Buecher z Lipska se snažil přitáhnout pozornost k zanedbávané vědní a
studijní oblasti, která se mohla stát odrazovým můstkem pro další bádání v oblasti rytmu.
V době Emila Dalcrozeho, který přišel do vzdělávacího procesu s pojmem rytmické
gymnastiky, se začal samotný pojem rytmus objevovat a propojovat s dalšími vědními
oblastmi a oblastmi našeho života. Jedním z nich byla i oblast biologie, ve které se náhle
rytmem, tedy rytmickou korelací a vzorcem, dalo vysvětlit a objasnit spoustu biologických
zákonitostí (Fliess in Bode, 2014).
Posledním následovníkem Dalcrozeho byl Ludwig Klages, který se společně se svým
učitelem a ekonomem Buecherem zasloužil v oblasti rytmu o výrazný krok kupředu, když
se snažili rytmus definovat pomocí moderní psychologie pod vlivem racionalismu a
atomismu. V podstatě vznikla tři nová hlediska, na jejichž základě by bylo možno
stimulovat budoucí výzkum v oblasti psychologie.
Co se týče samotného konceptu rytmu. Slovo „rytmus“ pochází z řečtiny a je
odvozené od slova r´eo floro. Znamená to tedy, že rytmus je postižen jakousi kvalitou toho,
co plyne, to znamená, že rytmus představuje kontinuitu. Toto kontinuum může být vnímáno
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časově nebo prostorově. Například architektura v sobě nese rytmus prostorový. Přesto ale
v architektonických liniích a změnách stínu a světla, můžeme vnímat i rytmus času. Rytmus
fyzických pohybů je spojen s rytmem samotné formy. Struktura, která nemá vlastní
prostorový rytmus, nemá ani ten časový a naopak. Rytmus je iracionální. To znamená, že
nepodléhá žádným soudům, srovnáním nebo měřeným funkcím intelektu. Pokud člověk dělí
prostor a čas, dostává se ihned mimo to, co prožívá, tedy mimo rytmus. Stejně tak je rytmus
charakterizován svou individualitou, která je stejně jako kontinuum pojmem, jež působí
svou nedělitelností. Jelikož vše, co existuje, nabývá individuální podoby, lze říct, že
všechny formy, které vnikají a vedou k životu, jsou rytmické. Veškerý rytmus je spojený
s proudem života a vše, co ze života vyplývá, má jistou formu. Tedy i celý život má formu,
která je označována jako „kosmos“ a zákonem, který ho řídí je právě rytmus (Bode, 2014).

7. 1 Rytmická schopnost jako součást pohybových schopností
Rytmická schopnost se přirozeně v odlišné míře a kvalitě vztahuje ke všem
sportovním činnostem. Neboť každý pohyb oplývá rytmem, ať už stálým (plavání, běh,
cyklistika atd.) nebo proměnlivým (gymnastika, horolezectví, sjezdové lyžování atd.) Tento
rytmus je nutné si osvojit. Některé sporty, jako např. krasobruslení, tanec, gymnastika, se
vnějšímu rytmu, který je většinou udáván hudebním doprovodem, přizpůsobují. Nejen
takové sporty kladou důraz na rytmické schopnosti, ale také sporty cyklického charakteru
(běh, cyklistika, veslování atd.) si žádají rytmus pro maximální racionalitu daného pohybu.
Pomocí optimálního rytmu může závodník ušetřit síly a provádět pohyb více ekonomicky.
Vedle toho i takové sportovní hry a úpolové sporty si žádají jistý stupeň rytmických
schopností. Svým konkrétním rytmem mohou usnadnit provedení pohybu (např. tenisové
podání, hod kuželkové koule atd.) (Dovalil a Perič, 2010).
Rytmická schopnost je z pohledu sportovní vědy dílčí částí pohybových schopností
koordinačních.
Pohybové schopnosti představují relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů
lidského organismu k pohybovým činnostem, ve kterých se projevují. Vzhledem ke
komplexu předpokladů projevujících se v pohybových činnostech můžeme rozlišovat:


vytrvalostní schopnosti – jedná se o schopnost dlouhodobě provádět pohybovou
činnost jisté intenzity či překonávat únavu,
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silové schopnosti – jedná se o schopnost překonávat pomocí svalové kontrakce
vnější odpor,



rychlostní schopnosti – jedná se o schopnost spojenou s činností krátkodobou či
s překonáním krátké vzdálenosti v co nejkratší možné době,



koordinační schopnosti – jedná se o schopnost řízení a regulace pohybu,



pohyblivost – jedná se o schopnost uskutečňovat pohyb v maximálním možném
kloubním rozsahu.

Schopnosti považujeme tedy za základní, obecné a trvalé osobnostní vlastnosti, které
podmiňují výkon v nějaké činnosti.
Anatomicko-fyziologické charakteristiky nervové soustavy, které představují vrozenou
dispozici jedince a obecné, ne zcela vymezené předpoklady pozdějšího vývoje schopností
jsou vlohy (Dovalil a Perič, 2010).

Koordinační schopnosti
Koordinační schopnosti jsou často nazývané také pojmem obratnostní schopnosti a mezi
ostatními schopnostmi zaujímají zvláštní místo. Nejčastěji se koordinační schopnosti
popisují jako schopnost:


zvládnout a okamžitě čelit každému novému pohybu a rychle se přizpůsobit
pohybovým požadavkům měnící se situace,



zvládnout a zdokonalovat rychlé provádění sportovních pohybů a rychlým způsobem
je používat,



orientovat vlastní pohyby dle stanovených potřeb, přizpůsobovat rychle nové pohyby
či úspěšně jednat v odlišných podmínkách, pokud se jedná o rychlé motorické
pohyby,



vytvářet pohybové akty, přetvářet vypracované formy činnosti a přepojovat se
z jedné na druhou v souladu s požadavky měnících se podmínek.
Samotná koordinace je chápána jako vnitřní řízení pohybu. Jedná s tedy o souhru

centrální nervové soustavy a nervosvalového aparátu, který má za projev právě již
zmiňovanou obratnost (Dovalil a Perič, 2010).
Koordinace klade nároky na rychlost a přesnost pohybu, stejně jako na přizpůsobení
se vnějším podmínkám a vytváření nových pohybů. Hlavní roli v procesu řízení a organizaci
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oblastí důležitých pro konkrétní pohyby hraje centrální nervová soustava (CNS). Mezi tyto
stěžejní oblasti patří:


činnost analyzátorů – sluchové a zrakové analyzátory, analyzátory ve svalech,
kloubech a šlachách, které nazýváme proprioreceptory,



činnost jednotlivých funkčních systémů – dýchací, oběhový atd., které mají na
starosti zajišťování energie pro svaly a buňky zapojených do příslušného cyklu,



nervosvalová koordinace – proces, ve kterém mozek dává skrze nervy informace
svalům, jak, kdy, s jakou silou a na jak dlouhou dobu se má daný sval kontrahovat,



psychologické procesy – mezi ně patří především pozornost, vůle a motivace.

Všeobecná koordinace je schopnost účelně provádět mnoho motorických dovedností, a
to bez ohledu na konkrétní sportovní specializaci. Oproti tomu speciální koordinace
umožňuje provádět nejrůznější pohyby v konkrétním sportu rychle, lehce a precizně bez
chyb. Tato koordinace se úzce spojuje se schopnostmi a dovednostmi, které jsou
sportovcem využívány při tréninku i v závodě. Pravidelné procvičování dovedností a
techniky prvků výrazně přispívá k zisku speciální koordinace.
Koordinaci tvoří několik dílčích samostatných schopností. I když se tyto jednotlivé
koordinační schopnosti nikdy neprojevují samostatně, mají své charakteristické znaky,
kterými se v různě velké či malé míře projevují. Nejdůležitější části koordinace jsou:


schopnost spojování pohybů,



orientační schopnost,



schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla,



schopnost přizpůsobování,



schopnost reakce,



schopnost rovnováhy,



schopnost rytmická,



učenlivost neboli docilita (Dovalil a Perič, 2010).

7. 1. 1 Rytmus z pohledu sportovní vědy
„Rytmus“ vyjadřuje časovou komponentu, jak v oblasti literatury, hudby,
výtvarnictví, ale především pro nás ve stěžejní pohybově-taneční, tělovýchovné a sportovní
sféře (Mihule, 1972).
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Rytmus nám zaručuje provedení pohybové činnosti na příslušné úrovni. Proto má
rytmus nezastupitelné a významné místo v každé sportovní činnosti, a tím tedy v její
struktuře. Autoři Choutka a Dovalil (1991) se o rytmu uvádí: „Jeho podstata spočívá
v časově přesně vymezeném systému impulsů, které se projevují střídáním napětí a uvolnění
funkčních svalových skupin zajišťujících optimální průběh pohybu.“
Každý pohyb, a tedy i výkon, má dvě složky: časovou a kvalitativní. Časová složka
pohybu je charakterizována probíhajícími impulsy během pohybového projevu a složka
kvalitativní je určena velikostí intenzity našeho úsilí v daném čase. Aby byly naše výkony
úspěšné, měli bychom vědět, jak velké úsilí v určitém okamžiku použít. Konečným cílem je
osvojení rytmu, který dokážeme procítit a diferenciovat nejen v čase a v prostoru, ale také
z hlediska intenzity (Choutka a Dovalil, 1991).
Rytmickou schopnost popisují autoři Měkota a Novosad (2005): „Jedná se o
schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové
činnosti obsažený. Členíme ji na schopnost rytmické percepce a schopnost rytmické
realizace.“
V rámci schopnosti rytmizace rozlišujeme dva aspekty. První aspekt hovoří o
vnímání akustických (obvykle hudebních), a též vizuálních (podle předlohy) z vnějšího
okolí přijímaných rytmů a jejich následném přetváření a přenesení do pohybových činností.
Druhý aspekt je zaměřen na rytmickou schopnost jako schopnost postihnout rytmus daného
pohybu a takto „zvnitřnělý“ a v představách existující rytmus „přeložit“ a využít při
pohybové aktivitě. Hlavní roli zde mají kinestetické informace, které jsou důležité při
osvojování jakýchkoli pohybů. Rytmické schopnosti na vysoké úrovni jsou podporou
učebních procesů a představují možnost rytmického způsobu pohybového učení (Měkota a
Novosad, 2005).
Rytmické schopnosti jsou dle autorů Měkoty a Novosada (2005) diagnostikované
obvykle podle možností:
Rytmická diskriminace – jedná se o test přesného vnímání rytmu, ve kterém
sportovec či hudebník rozlišuje shodu nebo rozdílnost u předkládaných rytmických vzorců.
K diagnostice rytmických schopností z pohledu komplexního se využívají rytmografy či
rytmometry. Tyto přístroje udávají rytmické stimuly, na které proband reaguje příslušnými
pohyby. Jde o srovnání shody akustického a pohybového záznamu. Jednoduché terénní testy
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jsou založeny na správné reprodukci předloženého pohybového vzorce za stanovený čas
(např. 20–60 sekund).
Jeden takový experiment zabývající se výzkumem rytmických schopností dívek
v tělesné výchově, byl uskutečněn v Praze 3 na SEŠ za pomoci rytmografu vyvinutého na
FTVS UK. Umožňoval záznam rytmických stimulů a také motorických reakcí probandů
prostřednictvím Morseova klíče. Výzkum sledoval komplexní pohybový projev a rytmické
schopnosti probanda pomocí testu rytmické výkonnosti. Ten se skládal ze dvou rovin, a to
„folloving“, tedy bezprostřední reakce na rytmické stimuly a „reproducing“, následné
reakce probanda pokračující i po skončení stimulů. Dále byl experiment doplněn upravenou
verzí testů hudebnosti od Seashora, testem nervosvalové koordinace a Iowa – Brace testem
motorické docility a vyspělosti, dále testem výkonnosti a tělesné zdatnosti a hodnocením
obratnosti a rytmických schopností z praxe TV a v poslední řadě studijním prospěchem
(Kos, 1982).

7. 2 Vymezení pojmu rytmického cítění z hlediska hudební vědy
Na základě odborných prací Váňové ve spolupráci se Skopalem a se Sedlákem (2007,
2013) a Holase (1985) můžeme vidět, poznat a inspirovat se, jakým způsobem bychom měli
postupovat při vytváření testů. Především musíme vycházet z definice pojmu rytmické cítění,
které je tím základním předpokladem a součástí hudební sféry, jejíž existenci a důležitou roli
chceme prokazovat i u sportujících jedinců.
Rytmické cítění → je považováno za psychologickou kategorii. To znamená, že se jedná o
schopnost, tedy vnitřní strukturu, která se neprojevuje přímo a není tedy přímo měřitelná. Tato
schopnost se projevuje navenek skrze činnosti a dovednosti, prostřednictvím kterých ji
můžeme měřit. Rytmické cítění se projevuje skrze činnosti a dovednosti percepční,
reprodukční a produkční. Tyto jednotlivé činnosti a dovednosti musí být testovány odděleně a
při jednotlivých testech nesmí docházet k jejich prolínání. Jednoduše řečeno, každý test by
měl být zaměřen jen na dovednosti percepční či reprodukční nebo produkční. Nemělo by se
stát, že například při testování percepčních dovedností bude muset proband zapojovat i své
dovednosti receptivní (Sedlák a Váňová, 2013).
· percepční dovednosti, činnosti → jsou založeny na vnímání zkoušeného subjektu a na
vnitřním zpracování a posouzení situace,
· reprodukční dovednosti, činnosti → jsou založeny na opakování již reprodukovaného
(předvedeného),
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· produkční dovednosti, činnosti → jsou založeny na produkování rytmu či pohybu na
základě určeného úkolu, zde vstupuje a hlavní úlohu hraje složka tvořivá.
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8 Základní pojmy hudebně-psychologické sféry
Jakákoli činnosti je životním projevem člověka, je součástí jeho vývoje a utváření.
Jedná se tedy o změny vnitřního i vnějšího prostředí organismu a je definována jako
„proces řízený nervovou soustavou, v němž člověk působí na životní prostředí a vyvolává
v něm změny zaměřené ku prospěchu života jedince, společnosti nebo druhu“ (Linhart,
1976). Místo termínu činnost můžeme používat i označení aktivita. I hudební činnost má
reflexní základ a zprostředkovává ji nervová soustava. Nezastupitelnou roli mají v tomto
procesu emoce, hudební potřeby jedinců a motivy. Ty jsou nadále propojené s osobními
nebo společenskými cíli. V pravém slova smyslu je hudební činnost vlastní komunikace
jedinců s hudbou. Tato komunikace probíhá v rovině percepční, reprodukční a produkční,
přičemž ji charakterizují nejen psychické, ale také behaviorální obsahy. Uskutečnění
hudební činnosti probíhá ve dvou rovinách stejně jako tomu jiných lidských aktivit:


vnější, předmětná rovina – jedná se o viditelné a slyšitelné projevy vnějších
hudebních úkonů, tedy interpretační, improvizační či kompoziční aktivity,



vnitřní, psychická rovina – jedná se o procesy kognitivní a emoční, které probíhají
v mysli jedince během percepce a hudební kreativity jakéhokoli druhu;
interorecepce, reakce na podněty motivační atd.
Klasifikace hudebních činností může být určena tím, zda je orientována do sféry

umělecké nebo školní, kde se dítě setkává s hudbou.
Umělecký přístup dělí hudební činnosti na:


tvorba – skladatelská činnost nebo umělecká improvizace, při které vzniká hudební
dílo,



činnost interpretační – může být vokální, instrumentální nebo dirigentská. Spočívá
v osvojení si hudebního díla a jeho následné reprodukci,



hudební percepci a apercepci – jedná se o vnímání hudebních děl a dešifrování
jejich obsahů.
Školní hudební výchova má dělení hudebních činností dané psychologickými a

pedagogickými záměry:


pěvecké (vokální) činnosti,



poslechové činnosti,



instrumentální (nástrojové) činnosti,
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hudebně pohybové činnosti.
Právě v činnostech pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových můžeme

spatřit u dětí ve vztahu k hudbě trojí přístup:


percepční, kdy dítě prostřednictvím pozorovacích mechanismů vnímání pouze
sleduje jinou osobu provádějící hudební činnosti, utváří se tak jeho první zkušenost
s hudbou,



reprodukční, kdy si dítě zvukové nebo pohybové učivo osvojí a následně ho
reprodukuje,



produkční, tvořivé, kdy dítě samostatně vytváří hudební modely nebo pohybové
projevy, jedná se o elementární improvizaci.

Tak zvaný výkon je často diskutován ve vztahu ke kvalitativní úrovni jednotlivých
hudebních aktivit, tedy činností. Psychickou a fyzickou dimenzi těchto činností ovlivňuje
výkonová motivace. Slabá motivace znamená i slabou snahu o hudební projev a příliš silná
motivace a snaha může zase negativním způsobem ovlivnit výkon ve smyslu
nezvládnutého vzrušení a přílišné excitace. Pokud se výkon podaří, je doprovázen pocitem
úspěchu, dojde k posílení jedincova sebevědomí, k aspiraci a důvěře ve vlastní výkonnost,
což následně vede k pokračování hudební činnosti.
Kvalitativní úroveň hudební činnosti je vázána na psychické a fyzické struktury tvořící
základní předpoklady pro úspěšnou realizaci hudebních činností. Takové psychologické
kategorie, tedy struktury jsou vzájemně provázané a recipročně spjaté s hudebními
činnostmi (Sedlák, Váňová, 2013).

8. 1 Hudební vlohy
Hudební vloha je definována jako kategorie biologická a vrozená. Oproti tomu jsou
hudební schopnosti, dovednosti a návyky branné za kategorie psychologicko-sociální, tedy
takové, které získáváme v průběhu našeho hudebního vývoje. Terminologie je však stále
velmi neukotvená, protože mnozí psychologové zdůrazňují, že otázka vlohy (dispozice),
které jsou hmotným základem schopností, ještě není vyjasněna. Často se o vloze diskutuje
jako o biologické výbavě, vrozené potencialitě, dispoziční struktuře nebo základně. U vloh
výrazných pak jako o nadání, talent atd.
Hudební vlohy můžeme vidět v psychofyziologických a anatomických kvalitách
mozkové mikrostruktury, nervové soustavy a analyzátorů, především toho pohybového a
57

sluchového. Vloha (dispozice) utváří základy pro emocionální citlivost k hudbě, způsob
vnímání hudby a úroveň hudebních činností včetně celkového vztahu k hudbě. Za
příznivých vnějších podmínek může být taková potencialita přeměněna v hudební
schopnost. Ta je snoubením vrozeného (tedy přirozeného) a výchovou získaného. Pokud je
ale naše prostředí málo podnětné, vlohy se nemusí rozvinout a dochází k jejich zakrnění.
Výrazné hudební vlohy v raném dětství jsou označovány jako hudební nadání. V oblasti
hudebního nadání a talentu je dále zdůrazněn faktor dědičnosti. Tomu se přikládá
rozhodující význam při následné výkonové úspěšnosti. Vedle dědičnosti má své postavení
také vrozenost, která představuje přítomnost vlastností upevněných v organismu během
embryonálního a fetálního nitroděložního vývoje. Mohou tak být odrazem chování a života
matky v období těhotenství (Sedlák a Váňová, 2013).

8. 2 Hudební schopnosti
Hudební schopnosti patří do skupiny speciálních schopností, jako je tomu například
u schopností literárních, výtvarných nebo matematických. Přesto jejich vznik a rozvoj
musíme zkoumat v souladu s obecnými schopnostmi, tedy s inteligencí, která se v nich
pravidelně intervenuje.
Hudební schopnosti nepředstavují během ontogeneze neměnnou strukturu. Jejich
kvantita i kvalita je závislá na vlohovém základu, na procesu zrání, věku jedinců, a také na
sociálních vlivech, kterými jsou zejména výchova a prostředí. Hudební schopnosti mohou
být tvořeny pouze těmi psychickými vlastnostmi a strukturami, které se i při vývojových
změnách projevují a přetrvávají celý náš život. Někteří autoři se však v názoru na podíl
dědičných činitelů na hudební schopnosti rozcházejí.
Starší hudební psychologové např. C. Seashore, M. Schoen, T. Ziehen, G. Révész, V.
Haecker, J. A. Mjön, zastávali názor, že ve svém výraznějším projevu (jako nadání) jsou
hudební schopnosti dány dědičnými činiteli a prostředí s výchovou pouze působí na jejich
„procitnutí“. Ve vývoji jedince však není možno určit přesný podíl dědičný a získaný
výchovou. Navíc se vztah těchto činitelů u jednotlivých vývojových období liší.
V současné psychologii stojí v popředí „vývojový princip při posuzování hudebních
schopností“ (Holas, 1993). Tento pohled chápe hudební schopnosti nejen z kvantitativního,
ale také kvalitativního hlediska, a to ve vztahu k všeobecným schopnostem, k jedincovu
emocionálnímu stavu, k úrovni imaginativního procesu atd. Významnou roli hraje
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dynamizující složka hudebnosti jedince, kterými jsou zájmy, motivace, charakterové a volní
vlastnosti, potřeby a další, včetně přímých vlivů sociokulturního prostředí.
Klasifikace hudebních schopností v psychologii ne vždy staví na stejných základech
a předpokladech. Neexistuje ucelený pohled na to, zda je hudební schopnost jednotná a
celistvá nebo jestli se objevují jednotlivé svébytné hudební schopnosti. O klasifikaci se
pokoušelo mnoho odborníků, ne vždy však popisovali celou hierarchii hudebních
schopností, mnohdy se jednalo pouze o výčet některých základních a obyčejných hudebních
schopností. Přesto v dnešní době stále vycházíme z prací starších hudebních psychologů.
C. E. Seashore, americký hudební psycholog, uvedl první výraznější členění
hudebních schopností, konkrétně na 25 talentů rozdělených do 5 skupin:


základní senzorické schopnosti – projevují se jako počitky a vjemy akustických
vlastností tónů,



kontrolní aktivita vztahující se k reprodukování jednotlivých akustických veličin,



hudební paměť a fantazie,



schopnosti ve spojení s hudebním intelektem – schopnost hudební reflexe, volná
hudební asociace,



schopnosti k hudebnímu cítění a prožitku – hudební vkus, emocionální reakce na
hudbu a emocionální projevení hudbou (Seashore, 1919).
B. M. Těplov vymezil a za stěžejní považoval tzv. jádro hudebnosti – integrovanou

základní schopnost, které má tři dílčí schopnosti:


smysl pro tonálnost (tonální cítění) – jedná se o emocionální rozlišení výškových
vztahů v melodii a prožívání výškových pohybů melodie,



hudební představivost – umožňuje cíleně operovat s hudebními představami, má své
uplatnění při vnímání, reprodukci a tvorbě hudby. Vyšší rozvojový stupeň hudební
představivosti se označuje jako „vnitřní sluch“,



smysl pro rytmus – projevuje se skrze vnímání a prožívání metricko-rytmické
struktury hudby, to může vyústit tělesnými pohybovými reakcemi.
Ve své klasifikaci ale zapomíná na hudební schopnosti potřebné k hudebním

aktivitám uměleckého charakteru (Těplov, 1965).
Podle hudebních činností dělí do čtyř skupin hudební schopnosti P. Michel (1966):
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diferenciační schopnost sluchového analyzátoru,



hudební paměť,



motorické schopnosti,



schopnost pro vnímání a prožívání hudby, což je spojené s hudebním myšlením a
fantazií.

I čeští odborníci měli snahu vymezit hudební schopnosti. Například podle Krbati (1994)
byly schopnosti ve sféře umělecké děleny na senzomotorické a hudebně senzorické, dále na
schopnost

přiměřené

esteticko-emocionální

vnímavosti

hudby,

hudební

paměť,

představivost, schopnost koncentrace pozornosti, estetické reflexe, která je základem pro
tvořivou hudební činnost včetně hudebních vrcholných zážitků a kognitivní schopnost.
Další pokus učinil Kulka (1982) se svým dvojitým členěním na schopnosti elementární (to
jsou ty senzorické, které postihují výšku tónu a jeho délku a psychomotorické pro psychické
regulování pohybů při hudební aktivitě a hudební paměť) a systémové (ty zajišťují vnímání
metriky, frázování, melodie, dynamiky, harmonie, tonality atd., nadále imaginativněkonstruktivní schopnosti – např. hudební fantazie a hudebně intelektové schopnosti). Na
dílo Kulky se zřetelem na genetické aspekty jednotlivých schopností navázal Holas (1988).
Poznatky dával do souvislosti s věkem dětí, během kterého se hudební schopnosti rozvíjejí.
Hudební schopnosti nelze postihnout přímo, ale pouze skrze činnosti a dovednosti,
kterými se tyto schopnosti projevují. K tomu je nutno vycházet z jednoty činností
percepčních, reprodukčních a produkčních vytvářejících hudební profil jedince. Následný
konstrukt je sestaven podle ontogeneze, tedy od schopností elementárních až po ty
systémové. Přičemž každá vymezená schopnost by měla disponovat relativně jednoduchou
strukturou. V praxi je to obtížné dodržet, protože i zdánlivě jednoduchá činnost vyžaduje
více vzájemně propojených schopností. Dle Sedláka (1990) vypadá takové dělení:


hudebně sluchové schopnosti – rozlišování vlastností tónů – př. výška, délka atd.,
jejich vztahy v rovině horizontální – melodie a vertikální – harmonie, polyfonie,



psychomotorické schopnosti – rozpoznání časového členění hudby – rytmus, tempo
atd., psychická regulace pohybů při aktivitě pěvecké a instrumentální a tělesný
projev při hudbě,



analyticko-syntetické schopnosti – rozpoznávání výrazových prostředků a hudebních
tvarů, součástí jsou specifické struktury: hudební paměť, tonální a harmonické
cítění, rytmické cítění a hudební představivost,
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hudebně intelektové schopnosti – základ k operacím a aktivitám percepčním,
interpretačním a tvořivým, patří do nich hudební fantazie a hudební myšlení.
Hudebně-výchovná praxe vychází z osvědčené upravené klasifikace hudebních

schopností rozdělených na:


hudební sluch,



hudební cítění,



hudebně intelektové schopnosti,



hudebně tvořivé schopnosti.

8. 3 Hudební dovednost a návyky
Podle Hartla a Hartlové (2000) je dovednost „učením získaná dispozice ke
správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti“.
Zautomatizovaná dovednost představuje návyk. Hudební dovednost je získaná
cvikem a učením a umožňuje úspěšně vykonávat hudební činnosti.
Dovednost může být jak jednotlivým motorickým úkonem, jako je například pohyb
prstů na klaviatuře nebo jí může být širší akt spojený i s vědomostí, jako je tomu například
při instrumentaci hudební skladby. Předpokladem jsou v takovém případě myšlenkové
úkony nebo tělesné pohyby. Hudební dovednost umožňuje provádění plynulých a rychlých
pohybů nebo myšlenkových operací, které jsou nutné pro hudební činnost. Dále umožňují
předvídat posloupnost motorických úkonů a významně rozšířit a koncentrovat pozornost.
Dovednost se proměňuje a výrazně přizpůsobuje danému úkolu a vnějším
podmínkám. Dovednosti se, především u jednoduchých úkolů, utvářejí hlavně pomocí
soustavného opakování. Dovednost je vlastně navenek projevená schopnost v hudební
aktivitě – činnosti. Základem hudebních projevů je tedy neoddělitelná a funkčně provázaná
triáda schopnost – dovednost – činnost. Schopnost se může projevovat ve více různých
dovednostech. Stejně tak dovednost si většinou žádá spojení více schopností. Hudební
schopnosti a dovednosti se navzájem ovlivňují a upevňují.
Hudební praxe často dělí hudební dovednosti podle toho, v jakých hudebních činnostech
se uplatňují. Neexistuje tedy jasně daná taxonomie. Psychologické hledisko je dělí podle
jejich charakteru a druhu učení, nutného pro jejich formování a zpevnění. Například:


hudební dovednosti percepční – pro vjem a rozpoznání tónových i hudebních kvalit,
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hudební dovednosti motorické – řízení motorické funkce u hry na nástroje, u zpěvu,
u pohybu, zručnost a pohotovost pohybu,



senzomotorické dovednosti – koordinování receptorů senzorických, výkonných
orgánů a regulačních složek hudebních úkonů,



hudebně intelektové dovednosti – analýza hudebního materiálu a práce s jeho pojmy
jak při poslechu, intonaci, tak při interpretaci, tvořivosti atd.,



sociální dovednosti – např. řízení chování a jednání při skupinovém provozování
hudby atd.
Hudební dovednosti mohou být také rozděleny podle úkonů, které jsou prováděné

během školní výuky, a tedy podle požadavků na samotné žáky. Na 1. stupni základní školy
uvádí Sedlák a Váňová (2013) dovednosti, které jsou nutné k realizování hudebních
činností:


dovednosti sluchové (zvládnout rozlišovat vlastnosti tónů a hudby, používat správné
termíny, orientace v melodii atd.),



dovednosti rytmické (postihnutí souvislostí mezi hudebním a slovním rytmem,
rozpoznávání pulzace a metra, vnímání, reprodukce a produkce rytmických úkonů,
umět reagovat na rytmus pohybem, osvojit si základní poznatky z oblasti rytmu,
odhalit rytmické chyby atd.),



dovednosti pěvecké (správná poloha těla při zpěvu, osvojení si správného dýchání a
pěvecké techniky, frázování, správné výslovnosti, intonace atd.),



dovednosti intonační (orientace v intonačních modelech a prostoru, osvojení
základních intonačních prostor, znát intonační pojmy atd.),



dovednosti nástrojové (zvládnout techniku na některý jednoduchý nástroj, umět
zahrát předehru, využití nástroje k doprovodnému pohybu atd.),



dovednosti hudebně pohybové (spontánní reakce pohybem na hudbu, postihovat
změny rytmické i tempové, tvořivé osvojení základních hudebních zákonitostí atd.),



dovednosti poslechové (zvládat při poslechu využít zkušeností z jiných hudebních
činností, orientace ve formotvorných a výrazových prostředcích, zvládnout srovnání
a slovní charakterizování, rozpoznávat emocionálnost hudby, využít poznatky
z poslechu ve vlastní tvorbě atd.).

62

8. 4 Hudební vnímání
Vnímání

hudby

je

psychofyziologickým

procesem,

ve

kterém

dochází

prostřednictvím analyzátorů ve vědomí člověka k aktivnímu, výběrovému i smysluplnému
zpracování hudby, včetně jejich informací. Tato aktivita je tvořivou činností založenou na
řetězení percepčních úkonů (např. na rozlišování, identifikaci, doplňování) které zajišťují
interakci mezi posluchačem a hudbou. Percepce, tedy vnímání hudby, není pouhým
příjmem, ale také zpracováním a prožíváním hudby, tedy hudební apercepcí. Apercepce, při
které dochází k restrukturaci hudebního díla ve vztahu ke zkušenostem a hudební
vybavenosti posluchače, získává určitou podobu prožitku, který může ovlivnit chování a
jednání jedince.
V oblasti hudebního díla jsou uváděni činitelé, kteří ovlivňují hudební vnímání:


hudební dílo (objekt vnímání),



osobnost vnímajícího jedince (subjekt vnímání) a jeho reakce na hudbu,



komunikativní proces, tzn. aktivní hudební vnímání.

To, jakým způsobem hudbu vnímáme, jaký je průběh a kvalita našeho vnímání, závisí
na vlastnostech osobnosti posluchače (vnímatele). Rozhodující je stupeň vybavenosti
posluchače, to znamená, jeho kvalita hudebních schopností a dovedností, percepční styl,
temperament, charakterové vlastnosti, motivace, percepční a emocionální senzitivita
k hudbě atd. Vnímání hudby je také ovlivněno úrovní hudebního i všeobecného vzdělání,
životními a hudebními zkušenostmi, dále hudebním vkusem, zájmem a postojem. Souhrn
osobnostních složek se pak projevuje jako relativně stálý výběrový „filtr“. Daný jedinec
není schopen slyšet v hudbě zcela všechno, co hudba umí tlumočit a přenášet. Jedinec
vnímá to, co sám chce a dokáže vnímat, a také to, na co je zvyklý a co očekává (Sedlák
a Váňová, 2013).

63

9 Vztah mezi hudbou a sportem
Hudba a sport ve smyslu tělesná kultura jsou dvě společensko-kulturní
oblasti, které se významně a dlouhodobě prolínají. Hudba je všudypřítomná, je i nedílnou
součástí sportu, ať ve školní tělesné výchově či na sportovních soutěžích. Otázkou však je,
zda se použití hudby podílí na vyšším sportovním výkonu, nebo jen jednoduše dělá sport
zábavnějším a vyhledávanějším? Jestliže má hudba opravdu vliv na zvýšení výkonu, jak
můžeme její účinek ještě více maximalizovat?
Ve sportovním kontextu je hudba používána ze tří hlavních důvodů: 1) jako
asynchronní, kdy má pouze úlohu pozadí a má tak zpříjemnit atmosféru. Úkolem není
synchronizovat pohyby s hudbou, 2) jako synchronní hudba, což je typické pro sportovce,
kteří využívají rytmické či tempové aspekty hudby jako druh metronomu, který reguluje
jejich pohyby, 3) jako předběžný úkol hudby, která zahrnuje využívání hudebních stimulů k
povzbuzení, relaxaci nebo regulaci nálady sportovců nebo týmu. Dle Karageorghisea kol.
(1999) faktory, které přispívají k motivačním kvalitám hudby, obsahují rytmickou odpověď,
hudebnost, kulturní dopad a asociování.

9. 1 Vliv hudby na lidský organismus
Confucius: "Hudba produkuje druh potěšení, bez kterého nemůže lidská bytost
fungovat." (5. st. př. n. l.)
Ve sportu a při cvičení objevily výzkumy psychologické, psychofyzikální
a ergogenní efekty hudby. Psychologické účinky ovlivňují náladu, emoce, afekty, poznávací
procesy a chování. Psychofyzikální efekty odkazují k vnímání psychické a fyzické námahy.
Mylně je to někdy zaměňováno s pojmem psychofyziologický, který se týká především
projevů organismu při vnímání hudby. Hudba vytváří ergogenní efekty, při kterých dochází
ke zlepšování pracovního výsledku, než je očekávaná úroveň vytrvalosti, energie, síly
a produktivity (Edworthy a Waring, 2006).
Wilson a Davey (2002) poznamenávají, že i lidé, kteří nehybně sedí, nemohou
potlačit přirozené nutkání k vyťukávání rytmu hudby nohou či prsty.
9. 1. 1 Muzikoterapie
Hudba má vliv na psychiku člověka stejně jako na jeho zdraví. Jeden
z terapeutických přístupů, tak zvaná expresivní terapie, je nazvána muzikoterapie. Slovem
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expresivní jsou označovány takové terapie, které obsahují výrazové umělecké prostředky.
Mohou mít povahu nejen hudební, ale také dramatickou, literární, výtvarnou či pohybovou.
Z nich vyplývají i příslušné art terapeutické obory, např. muzikoterapie, arteterapie,
dravaterapie, psychoterapie, biblioterapie, pohybová terapie (kinezioterapie) a tanečněpohybová terapie. Terapie uměním – arteterapie, je v zahraničí uváděna jako umělecká
kreativní terapie.
Název muzikoterapie má řecko-latinský původ a je překládán jako pomoc člověku
nebo léčení hudbou. V českém prostředí se setkáváme i s názvem hudební terapie (Kantor,
Lipský, Weber a kol., 2009).
Muzikoterapie je v interakci s dalšími vědními obory, které napomáhají vytvářet její
praxi i teorii (Kantor, Lipský a Weber a kol., 2009). Bruscia (1998) tvrdí, že muzikoterapie
je transdisciplinárním oborem, který má nejasně definované a stále se měnící hranice
vzhledem k ostatním oborům. Nejtěsnější vztah má k oborům hudebním, psychologickým,
psychoterapeutickým,

expresivně

terapeutickým,

pedagogickým,

medicínským,

sociologickým a lingvistickým.
Muzikoterapie může být definována jako umění, interpersonální proces nebo
vědecký obor (Briscia, 1998). Takto můžeme muzikoterapii přisuzovat různé vlastnosti.
Dříve byla muzikoterapie výhradně definována jako psychoterapeutická metoda nebo jako
pomocný prostředek psychoterapií (Mátejová a Mašura, 1992).
Walter

Simon

definuje

muzikoterapii

„jako

specifickou

léčebnou

psychoterapeutickou metodu, která, podle psychopatologických zákonitostí, užívá
specifické hudebně-komunikativní receptivní i aktivní média proto, aby docílila
terapeutických efektů při léčení neuróz, psychosomatických poruch a neuropsychiatrických
onemocnění“ (Pokorná, 1982).
Muzikoterapií rozumíme použití hudby nebo elementů hudby např. zvuku, rytmu,
harmonie a melodie kvalifikovanými muzikoterapeuty pro klienta či skupinu v takovém
procesu, který má usnadňovat a rozvíjet komunikaci, vztahy, učení, sebevyjádření,
pohyblivost, organizaci a další odpovídající terapeutické záměry, jejichž účelem je naplnit
tělesné, emocionální, mentální, sociální a kognitivní potřeby. Muzikoterapie si také dává za
cíl rozvinutí potenciálu či obnovení funkce jedinců tak, aby jim byla umožněna lepší
interpersonální nebo intrapersonální integrace s následnou vyšší životní kvalitou
prostřednictvím prevence, léčby nebo rehabilitace (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009).
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V poslední době se stále častěji objevují tvrzení, že některé metody zařazované do
hudební pedagogiky jsou muzikoterapií. Tento názor sdílí někteří jedinci jak z řad laické
veřejnosti, tak z řad odborníků. Mezi ně patří i metodici hudební pedagogiky, např. Carl
Orff, Zoltán Kodály, Shinichi Suzuki a v historii Emil Jacquese Dalcroze. Přestože nemají
tito autoři ve svých metodách primárně cíl terapeutický, mohou jejich metody terapeutický
efekt vyvolávat. Většinou ale nejsou považovány za samostatné muzikoterapeutické modely
ale za hudebně-pedagogická kvalitní východiska pro praxi terapeutickou (Kantorský,
Lipský, Weber a kol., 2009).
Podle J. Hibbena (1984) mohou pohyby na hudbu během eurytmických programů
uvolňovat nevědomé emocionální reakce. Eurytmické cvičení je nástrojem pro nácvik
vyjadřování jedincových pocitů. Muzikoterapeutické programy se dle J. S. Peterse (2000)
klinicky aplikují u dětí, které mají specifické poruchy učení, poruchy chování, zraková
a sluchová postižení, mentální postižení, autismus a postižení hybnosti. Tyto programy
pomáhají sluchově postiženým klientům při rytmických obtížích řeči, jsou podporou
svobodného pohybu u klientů zrakově postižených a rozvíjejí koordinaci a plánování
pohybů klientů tělesně postižených. Přispívají k sebeuvědomění, uvědomování si
emocionálních a tělesných hranic. Zasluhují se o rozvoj motorických dovedností
a v obecném měřítku zlepšují člověku fyzické a duševní zdraví (Kantor, Lipský, Weber
a kol., 2009).

9. 2 Hudba a výkon
Ve sportu je hudba často využívána ke zlepšení výkonu. Stává se i součástí
předzávodní rutiny. Některé klíčové funkce hudby mohou ve sportu regulovat vzrušení,
redukovat úzkost, utvářet smysl pro sebekontrolu, usnadňovat mentální zátěž, zlepšovat
týmovou soudržnost a urychlovat proces zotavení po tréninku či dané události. V tréninku
může hudba pomáhat naučit se dovednosti, zlepšovat paměť u série pohybů a regulovat
opakující se pohyby, jako je např. běh či plavání. Hudba může ztratit svůj účinek, jestliže je
používána nepřetržitě. Alternativou se stává aplikace rozdílné hudby nebo použití nahrávky
jen v nejnaléhavějším případě.
Individuální i týmové sporty mohou mít společné některé základní dovednosti,
srovnatelné fyzické požadavky, shodné hrací prostředí atd. Podobné hudebně příbuzné
intervence mohou být aplikovány pro všechny sportovní skupiny, např. pomalé tempo
hudby k zotavení po soutěži či regeneraci. Některá sportovní prostředí nejsou vhodná k
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používání hudby během soutěže, např. letecké nebo vodní sporty, ale mohou hrát důležitou
roli před samotnou soutěží.
Sportovci mají větší předpoklady k využití mimořádných asociací při výběru
hudebních souborů podněcujících představivost a pozitivní myšlení. Hudba má důležitou
roli při sebe-posilování, obzvláště v bojových, vysoce kontaktních sportech, při
subjektivním skórování a nebezpečných sportech. Hudba má též v oblasti sportu význam při
ceremoniálech, které posilují týmovou identitu, spojení a nepřátelství k soupeřům. Hudba
může spojit sportovce a fanoušky do společného zážitku.
Pedagogové a trenéři pozitivně ovlivňují tréninkový proces, pokud přijímají
příslušné technologie a tvoří hudební playlisty pro jednotlivce i týmy. Příznivě podporují
účinky intervence a vnímání kompetencí. Jedná se např. o aplikace hudebního doprovodu
v předzávodní fázi, která smysluplně inspiruje (Karageorghis, 2017).

10 Diagnostika, diagnostický proces
„Motorická dovednost je učením získaná způsobilost k realizaci

určitého

konkrétního pohybového úkolu,“ (Hájek, 2001). Dovednosti jsou spojeny s motorickými
schopnostmi, což znamená, že motorické schopnosti umožňují výkony v daných
motorických dovednostech, ale současně je limitují.
Především technická stránka výkonu je ovlivněná integrací vnitřních vlastností
lidského organismu.
Ve většině případů se při diagnostice motorických dovedností používají metody
založené na kvantifikaci. Může se jednat o přímé a nepřímé pozorování. Pro hodnocení se
často využívá škálování. Protože projevy motorických dovedností, respektive jejich znaky,
jsou složité, jejich testování je omezené.
Při hodnocení motorických projevů člověka, tedy jeho záměrné pohybové aktivity,
ať už v TV, při sportu a rekreaci, se využívají nejrůznější techniky, metody, postupy atd.,
které spadají do obecné metrologie a diagnostiky. Jejich konkrétní aplikace tvoří podstatu
měření motoriky a motodiagnostiky (diagnostiky motoriky).
Diagnostika motoriky je poznávacím procesem, který vychází z určitého problému,
například z neúspěchu v soutěži, formuluje záměr (co chceme zjistit) a prostřednictvím
vybraných metod (technik diagnostiky) zjišťuje a zaznamenává konkrétní motorický projev
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(údaj – tedy pohyb, výkon, výsledek atd.). Následně se provádí výklad a vyhodnocení
s formulováním závěrů a doporučením či prognózou.
V souvislosti s dalšími obory antropomotoriky se diagnostika motoriky zabývá
hodnocením motorických dovedností a schopností, hodnocením tělesné zdatnosti a
výkonnosti, motorické způsobilosti atd. Diagnostika motoriky jedince či celých skupin
využívá pro zjištění potřebných údajů nejrůznější diagnostické techniky, které jsou
rozděleny na hlavní skupiny:


rozhovory a dotazníky,



pozorování (motoskopie),



motorické testy,



škálování (škálovací techniky),



grafické techniky (motografie),



jiné techniky s doplňující funkcí, které jsou příbuzné s jinými obory jako např.
z pedagogiky, fyziologie, kineziologie apod. (Hájek, 2001).

Z hlediska sportovní diagnostiky patří rytmická schopnost mezi motorické
(pohybové) schopnosti koordinační a v případě výzkumné práce se projevuje v příslušných
hudebně-pohybových dovednostech. Právě proto jsou také námi vybrané hudebně-pohybové
dovednosti podrobovány odpovídajícím diagnostickým technikám za účelem postihnutí
rytmické schopnosti.

10. 1 Posuzování vloh v hudbě a ve sportu
Pokud v tělovýchovném procesu využíváme hudbu, opíráme se především o tzv.
hudebnost cvičenců. Jedná se o to, že jedinec je schopný reakce na hudební podněty, je
způsobilý je zachytit či reprodukovat. Podle praxe můžeme tyto schopnosti rozdělit do tří
skupin, a to na hudební sluch, hudební rytmus a hudební paměť (Keszöcze a kol., 1979).
Diagnostikování hudebních vloh je možné nejen u hudebníků, ale i sportující jedince
je možno podrobit diagnostikování hudebních vloh, tedy předpokladů, které jim napomáhají
při práci s hudebním doprovodem ve sportovní oblasti. Velkým problémem je, že většina
existujících testů zkoumá vlohy čistě v hudební výchově, bez přesahu do sportu. Tím
samozřejmě není vyloučeno použití takových hudebních testů u sportovců. Pro aplikaci je
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ale třeba testy rozšířit, přizpůsobit a inovovat tak, aby v sobě spojily takové testové
položky, které skórují jak pro pohyb, tak pro hudbu.

10. 2 Testy hudební praxe
Základy diagnostické praxe v oblasti hudebního talentu a nadání či testy pro měření
hudebních schopností prováděl americký hudební psycholog C. E. Seashora (1866–1949).
Ve svém díle Psychologie hudebního talentu se zabýval analýzou hudebního talentu (Sedlák
a Váňová, 2013).
Testování hudebních schopností a předpokladů bylo zaměřeno především do oblasti
hudebních kurzů a škol. Seashorovo měření nelze, podle jeho vyjádření, brát jako úplné
zjišťování hudebního talentu, nýbrž jako testování jeho pěti základních znaků:


smysl pro rozlišení výšky tónu,



smysl pro sílu tónu,



smysl pro posouzení času/časové délky/intervalu,



smysl pro harmonii,



tonální paměť (Seashore, 1919).

Dále byly sestaveny testy:


test hudební inteligence od H. Winga,



Gordnův profilový test hudebních schopností,



testová baterie A. Bentleyho (Váňová a Skopal, 2007).

Bentleyho test zkoumá čtyři oblasti: smysl pro rozlišení výšky tónu, tónová paměť,
analýza akordů a rytmická paměť (Bentley, 1966 in Carlton, 1987). Tyto testy jsou
jednodušší než ty C. E. Seashora, a proto v praxi nahrazují jeho testy a používají se v řadě
zemí dodnes (Sedlák a Váňová, 2013).
R. Shuterová (1968) zkoumala také interpretační dovednosti a prezentovala nepříliš
přijímaný názor, že hudebnost je nedělitelná a celistvá a je převážně podmíněna dědičně.
Ruská hudební psychologie navázala na Seashora prací B. M. Těplova (1965). Ten
ve svém díle kritizoval zdůrazňování dědičného faktoru a zabýval se mnoha hudebněpsychologickými

problémy:

hudebním

nadáním,

hudebností,

hudebně-sluchovými
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schopnostmi; a složitými strukturami: tonálním a harmonickým cítěním, melodickým
sluchem, rytmickým cítěním a hudebními představami, dále vývojem hudebních schopností
dětí.
V současnosti je zaznamenán velký rozkvět hudební psychologie v USA. Vzniká zde
mnoho institucí se specifickým výzkumným zaměřením. Svou pozornost jí věnuje více
autorů, mezi nimi i u nás známý E. E. Gordon. Zabývá se testy hudebnosti a modely učení
v hudbě, především však u kojenců a malých dětí (Sedlák a Váňová, 2013).

10. 3 Testy „hudebně-pohybové“ praxe
Nově vytvořená baterie testů pro hodnocení hudebně-pohybových schopností u
studentek středních škol byla použita v disertační práci M. Brtníkové obhájené v r. 2009.
Brtníková (2008) sestavila testovou baterii pro účely diagnostiky hudebně-pohybové úrovně
studentek středních škol v tělesné výchově, jejíž pomocí sledovala vliv šestitýdenní
intervence tanečního programu. Při sestavování testové baterie vycházela z doposud známé
diagnostiky hudebně-pohybových dovedností, kterou se zabývalo již více odborníků
(Mihule, Apelt, 1963; Kos, 1975 a jiní). Současně vycházela z dodnes používaných starších
testů hudebnosti (Bentley, 1966; Seashore 1915, 1935), u kterých však chybí reflexe
s ostatními obory.
Stejně jako Brtníková (2008) i ostatní autoři (Schmulevich, 2000; Moseley, 2004;
Grühn, 2003 a další) používali uvedené testy zmiňovaných odborníků v původní či
upravené verzi v hudebně-pohybové praxi.
Testová baterie Brtníkové (2008) obsahuje:
Testy hudebně pohybové (hudební percepce a její vyjádření):


test rytmické percepce (Pollatou, 2003; Shmulevich, 2000; Kos, 1975b; Bentley,
1966; Seashore, 1936),



test rytmické přizpůsobivosti (Desain, 2003; Pollatou, 2003; Shmulevich, 2000; Kos,
1975b; Kubů, 1965; Bentley, 1966; Seashore, 1936),



test hudebně pohybové paměti (Waglow, 1953; Mihule & Appelt, 1963).

Testy motorické:


test motorické paměti a učenlivosti (Kröschlová, 2002; Kos, 1975a),
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test motorické regulace (koordinace), (Getchel, 2001; Nazarov, 1964; Kubelka,
1964),



test dynamické rovnováhy (Rinne, 2001; Jelínek, 2000).

Testy pohybové tvořivosti:


test pohybové improvizace (Schwartz, 2000; Novotná, 1999; Carter, 2000),



test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2005; Novotná, 1999; Mlíkovská,
1996).

Limity doposud vzniklých testů:


testy byly sestaveny pro konkrétní věkovou kategorii, a to studentky střední školy,



testy byly použity pouze na vybrané skupině dívek,



při jednotlivých testech docházelo k mísení většího počtu dovedností, to by se však u
testu zaměřeného na jednu konkrétní schopnost (vlohu) nemělo stát,



testové úlohy měly pouze jednu podobu obtížnosti, nestavěly tedy na postupném
stěžování úkolu,



rytmicky zaměřené testy probíhaly pouze na místě, bez pohybu v prostoru,



testy posuzovaly pouze některé složky hudebně pohybových schopností.

10. 4 Shrnutí poznatků jako východiska pro výzkum
Na základě získaných poznatků jsme se rozhodli sestavit nové testy přímo „na míru“
oblasti, ve které chceme testy v praxi aplikovat. Tou je vysokoškolské prostřední v oblasti
vzdělávání Tělesná výchova a sport. Své testy zaměřujeme na vysokoškolské studenty
záměrně, jelikož jsou to právě oni, kteří ve svém budoucím povolání pedagoga a trenéra
budou ovlivňovat a rozvíjet předpoklady a dovednosti svých svěřenců. Tělovýchovná praxe
by navíc mohla využít informace, které přinesou výsledky testování a na jejich základě
přizpůsobit a zkvalitnit výuku tak, aby připravovala co nejlepší budoucí odborníky z řad
pedagogů a trenérů.
Od absolventů tělovýchovných oborů jsou běžně očekávány následující výstupy, ze
kterých vycházíme i při sestavování nových testů:


umět počítat – rytmizovat v hudbě a pohybu – v duchu (pro sebe), nahlas (pro
ostatní),
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zvládnout rytmus a vyjádřit ho pohybem – celým tělem, rukama, nohama,
základními lokomočními dovednostmi (chůzí, během, skákáním atd.),



umět udržet stálé tempo a rytmus pohybu během cvičení s hudebním doprovodem i
po přerušení hudebního doprovodu,



zvládnout pohybem tempový/rytmický přechod v hudbě – s tím souvisí zrychlování
a zpomalování, změna taktového předznamenání,



tvořivě vyjádřit stejnou hudbu jiným rytmem – např. jiným členěním hudby nebo
variabilitou v počítání dob,



ovládnout využití ozvučných nástrojů a náčiní, které může určovat rytmus a tempo
(dřívka, bubínky, tamburíny, chrastítka atp.),



vybrat vhodný hudební doprovod pro zvolený pohyb.

Hudebně-pohybová příprava obsahující rytmické schopnosti, ovlivňuje:


předpoklady pro výkonnost v gymnastických sportech,



stav kosterně-svalového aparátu,



regulaci psychomotorického úsilí – zautomatizování pohybů, harmonizace pohybů,



fyziologický účinek cvičení,



zdravotní, výchovnou a estetickou funkci cvičení – zdokonalování osobnosti a
pohybu,



psychické funkce (vnitřní obohacení cvičence, usnadnění fyzické námahy,
optimistické ladění, zvýšení energie a produktivity atd.),

a rozvíjí vedle rytmického cítění také:


hrubou a jemnou motoriku,



koordinační a rovnovážné předpoklady,



manipulaci s náčiním,



hudebně pohybovou paměť,



představivost a orientaci v prostoru,



znalosti v oblasti tělocvičného názvosloví a hudební nauky.
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Kritéria výběru testových položek:


věk – obsah testových položek musí odpovídat dovedností úrovni, která je dána
věkem vysokoškolských studentů. Stejně tak obtížnost testových činností musí
odpovídat příslušné věkové kategorii,



prostor – činnosti, které jsou náplní testových úkolů, jsou vybrané tak, aby byly
realizovatelné v prostoru vysokých škol a fakult zaměřených na vzdělávání v oblasti
Tělesná výchova a sport. Tyto instituce by měly disponovat vnitřními či venkovními
prostory, jakými jsou tělocvičny, haly, sály a hřiště a jim odpovídající přidružené
prostory v podobě menších cvičebních prostor a šaten,



počet probandů – testy jsou sestaveny tak, aby byly realizovatelné jak pro
jednotlivce, tak pro skupinu studentů. Testy se dají podle počtu studentů
modifikovat,



bezpečnost – vybrané činnosti testových úkolů jsou relativně bezpečné – nevyžadují
velký prostor, mají srozumitelné a jasné instrukce a pravidla, skládají se ze
základních lokomočních pohybů. Examinátor je přítomen u plnění všech testových
úkolů,



dostupnost náčiní – vybrané dovednosti a činnosti v průběhu testování nevyžadují
speciální a nákladné náčiní a pomůcky,



zaměření testů podle dílčích projevů rytmického cítění (percepce, reprodukce,
produkce) – z hlediska hudební psychologie je na rytmické cítění nahlíženo jako na
schopnost, která se projevuje skrze dovednosti a činnosti percepční, reprodukční a
produkční,



požadavky, které klade na budoucí pedagogy a trenéry praxe – jedná se o
dovednosti, kterými by měl pedagog a trenér disponovat, a které jsou nastíněny ve
shrnutí této kapitoly.

Rizika, která se v praxi mohou při použití testů objevit:


neodpovídající, nedostatečné prostory pro průběh testování,



nekvalitní zvuková technika,



nízká motivace a soustředěnost probandů,



nesprávně zvolená obtížnost testových položek,



nesprávně zvolené hodnocení testových položek.
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11 Cíl, úkoly a metodika práce
11. 1 Cíl
Hlavním cílem disertační práce je vytvořit nové testy pro posuzování rytmického
cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové
testy hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena využívat testy koncipované pro
hudební oblast a které jsou navíc většinou zaměřeny na dětskou věkovou kategorii. Nově
vytvořené testy by se mohly, po jejich ověření v praxi, stát základem pro budoucí možnou
standardizaci.
Hypotézy
H1) Navržená testová baterie obsahuje tři dominantní faktory, kterými jsou percepce,
reprodukce a produkce.
Pokud bude hypotéza H1) zamítnuta, pak předpokládáme:
H2) Položky 1 až 18 jsou vysvětleny faktorem percepce.
H3) Položky 19 až 27 jsou vysvětleny faktorem reprodukce.

11. 2 Úkoly


Výběr a využití informací ze zdrojů domácí a zahraniční literatury,



odborná konzultace se specialisty z oblasti gymnastických sportů a hudby,



výběr prostředí a subjektů pro diagnostický proces,



vytvoření diagnostického nástroje – testů pro posouzení rytmického cítění,



pilotní aplikace nového testu v praktické výuce studentů UK FTVS,



následná úprava testů na základě praktických a teoretických poznatků z měření a
výsledků,



opětovné použití testů při testování studentů na UK FTVS, HAMU a AWFIS
v Gdaňsku,



zhodnocení efektivity a vhodnosti nové testové baterie pro posuzování rytmického
cítění u vysokoškolských studentů jako základu pro budoucí možnou standardizaci
testů prostřednictvím statistického zpracování nasbíraných dat.
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11. 3 Metodika
Ve výzkumu disertační práce je použita empirická metoda výzkumu, a to testování.
Testování představuje především zkoušení a zjišťování kvality, vlastností, složení atd.
Z pohledu psychologie se testování orientuje na měření psychických funkcí, kvalit
osobnosti a zjišťování psychomotorických předpokladů. Pedagogické a didaktické hledisko
se zase zajímá o výsledky vyučování a výchovy. Předmětem hudební diagnostiky je
testování kvality hudebnosti žáka. Jedná se právě o úroveň rozvoje hudebních schopností a
dovedností (Váňová a Skopal, 2007).
Pelikán (1998) o testování uvádí: „Tento diagnostický, ale i vědecký nástroj, je tedy
zaměřen na, pokud možno přesné a objektivizované měření osobnostních kvalit, ale i
činnosti osobnosti a jejích výkonů.“
Subjekty
Vybrané subjekty pro výzkumné měření tvoří studenti vysokých škol, ženy i muži ve
věku od 19 let, z oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport.
Výzkumného měření se zúčastnili studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy, studentky Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění a
studenti Akademie Wychowania Fizycnego i Sportu v Gdaňsku. Celkem bylo změřeno 219
studentů.

Průběh testování
1. testové měření
Pilotního měření, ve kterém byla použita první verze testů, se zúčastnili pouze
studenti 2. ročníku oboru Tělesná výchova a sport (TVS) a Aplikovaná tělesná výchova a
sport osob se specifickými potřebami (APTV OSP) na UK FTVS. Počet studentů činil 98,
z toho 63 mužů a 35 žen. Testování proběhlo v letním semestru akademického roku
2017/2018.
Po pilotním použití testů došlo na základě zpětné vazby z praxe a ze základního
statistického zpracování testů, k úpravě podoby testů. I z tohoto důvodu není tato pilotní
skupina 98 studentů zařazena do výsledné statistické analýzy již upravených testů.
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2. testové měření
Nová upravená verze testů byla aplikována u studentek HAMU v zimním semestru
akademického roku 2018/2019 v počtu 10. Výsledky skupiny studentek HAMU však nebyly
z důvodu odborného hudebního vzdělání studentek přidány do výsledné statistické analýzy
testů.
Následně bylo realizováno výzkumné měření u studentů 2. ročníku bakalářského
studia TVS a APTV na UK FTVS v letním semestru akademického roku 2018/2019. Tohoto
měření se zúčastnilo 76 probandů.
Výzkumný soubor byl rozšířen o studenty polské Fakulty tělesné výchovy a sportu
(AWFIS) v Gdaňsku. Počet studentů činil 45, z toho 14 žen a 31 mužů.
Výzkumného měření se zúčastnilo celkem 219 studentů. Z toho bylo 121 studentů
(48 žen a 73 mužů) podrobeno výzkumnému měření upravené (konečné) verze testů.
Početnou převahu mužského pohlaví můžeme přičítat faktu, že vzdělání v oblasti tělesné
výchovy a sportu se tradičně věnuje více mužů než žen.
Testy prováděné v prostředí českých vysokých škol, byly zpracovány v českém
jazyce. Testy pro použití na univerzitě v Polsku byly spolu s instrukcemi přeloženy do
polského jazyka ve spolupráci s vědeckým pracovníkem AWFIS Gdaňsk.

Postup testování
Testování probíhalo výhradně během výuky studentů a za přítomnosti dalšího
vyučujícího vždy 1x za týden ve vyučovacích jednotkách s časovou dotací 75–90 minut.
V případě UK FTVS a AWFIS Gdaňsk probíhalo testování ve školní gymnastické
tělocvičně a přilehlých prostorách (šatny). V případě HAMU probíhalo testování ve školním
tanečním sále a jeho přilehlých prostorách (šatny).
Percepční testy, tedy poslechová část, probíhala skupinově. Testy reprodukční
probíhaly individuálně v odděleném prostoru tak, aby průběh testování nenarušoval průběh
výuky. Produkční testy probíhaly skupinově, respektive se skládaly ze skupinového nácviku
a následně individuálního testování.
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Testovací prostředky, pomůcky
Přenosný CD přehrávač – pro použití testového CD s potřebnými nahrávkami.
Testové CD – obsahuje nově vytvořené nahrávky pro všechny tři části testu, tedy
Percepční, Reprodukční a Produkční testový oddíl.
Záznamové archy a propisovací tužky – u percepčních testů si zapisují výsledky,
tedy své odpovědi do archu, sami studenti (probandi). U zbývajících částí testu oddílu
zaznamenává výsledky do archů examinátor.
Ozvučná dřívka – jsou součástí tří testových pohybových motivů v jedné ze tří částí
Reprodukčních testů. Každý proband potřebuje dvě ozvučná dřívka stejně jako examinátor.

Vstupní úroveň probandů
Studenti vysoké školy UK FTVS, HAMU a AWFIS jsou ve věkovém rozmezí 18–23
let, muži i ženy, jsou tedy v raném dospělém věku. V tomto věkovém období nastupují na
vysoké školy a jsou studenty bakalářských studijních programů. Na vysokou školu
přicházejí s jistou dovednostní výbavou a předpoklady pro vykonávání různých činností. Už
samotné názvy vysokých škol představují specifickou oblast vzdělání, a tudíž i specifické
požadavky, které jsou na studenty kladeny. V této souvislosti se nabízí předpoklad, že tito
studenti by měli nabývat určité sportovní dovednosti a znalosti, které na vysoké škole budou
dále rozvíjet tak, aby došlo k jejich dalšímu vývoji a zdokonalení pro budoucí profesi
pedagoga a trenéra v oblasti sportu.
Co se týče gymnastických sportů, jejich nezbytnou součástí je práce s hudbou.
Trenér i pedagog využívají hudbu nejen jako kulisu, vytvoření atmosféry při výuce, ale také
v nejrůznějších formách gymnastických sportů a disciplín jako plnohodnotnou součást
přípravy sportovních výkonu svých svěřenců. Je součástí zejména osvojování pohybů ve
správném rytmu – rytmizaci pohybu, podle potřeby ve všech částech výuky nebo tréninku.
Hudba provází nejen úvodní rozcvičení, ale je též využívána při hlavní náplni cvičební
jednotky a nadále i v závěrečném protažení, uvolnění a relaxaci. Hudba není pouze součástí
gymnastické přípravy a následného závodního výkonu. Může být také částí sportovní
přípravy dalších sportovních odvětví a sportovního vyžití běžné populace, od nejmladších
jedinců až po seniory.
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Na UK FTVS absolvují studenti povinnou výuku Základní gymnastiky v 1. ročníku.
Hudba je v tomto předmětu využívána zejména jako hudební doprovod, prostředek pro
správnou regulaci pohybu, aktivaci organismu a rozcvičení. V následném 2. ročníku pak
mají povinnou výuku Rytmické gymnastiky. Výuka je zaměřena na osvojování pohybu
v úzkém spojení s hudbou prostřednictvím speciálních dovedností cvičení bez náčiní a
s náčiním. Hudební předloha je nejen neopominutelnou složkou rozcvičení, ale také
samotné hlavní náplně výuky, ve které je vedle nácviku dovedností kladen důraz na vlastní
pohybovou tvořivost. Ve 3. ročníku studenti povinně absolvují předmět Teorie a základy
gymnastiky, který je orientován na dovednosti sportovní gymnastiky, tedy cvičení na
nářadí. Hudba je využívána především v úvodní části výuky. Všechny tyto předměty
probíhají 1x týdně s časovou dotací 90 minut. Předměty gymnastiky jsou navíc doplněny
půl-semestrální výukou tanců. Pro testování byl nejvhodnější 2. ročník.
Doplňkové testování probíhalo na AWFIS Gdaňsk. Zde mají studenti 1. ročníku
povinnou výuku Základů gymnastiky. V tomto předmětu se zaměřují na gymnastická
zpevňovací a průpravná cvičení a cvičení na nářadí. Hudba v tomto předmětu není
využívána. Předmět probíhá 1x týdně v časové dotaci 75 minut. V následných ročnících si
studenti sami volí, zda chtějí mít gymnastickou specializaci a k tomu navazující volitelné
gymnastické předměty, mezi kterými je i rytmická gymnastika.
Rytmická gymnastika, jako vyučovaný předmět na katedře gymnastiky FTVS UK, je
začleněn do studijního plánu s anotací: Absolvent předmětu je způsobilý vytvářet a
realizovat programy gymnastických cvičení v souladu s hudbou, zaměřené na techniku
cvičení bez náčiní, manipulační dovednosti s náčiním a rozvíjení pohybové tvořivosti
směřující ke tvorbě pohybových skladeb. Cílem předmětu je osvojování estetickokoordinačních dovedností. RG využívá cvičení bez náčiní a s náčiním. Rozvíjení tvořivosti
směřuje k tvorbě pohybových skladeb. Obsahem předmětu je teorie a didaktika hudebně
pohybových vztahů, osvojení vybraných okruhů pohybových dovedností cvičení bez náčiní
a zvládnutí základní techniky cvičení s náčiním. Uplatnění získaných poznatků v hudebně
pohybové tvorbě. Tvorba, proces realizace a hodnocení pohybových skladeb. Teorie
hudebně-pohybových vztahů je v každé lekci aplikována do praktických cvičení.
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12 Design testů pro posouzení rytmického cítění
Návrh a podoba nově vzniklých testů vychází ze studia české a zahraniční literatury
a ze spolupráce s odborníky ze sportovní a hudební oblasti. Testy jsou založeny především
na práci hudebního diagnostika Holase (1985), podle kterého jsme aplikovali celou
strukturu testů, tedy rozdělení do testových oddílů a podobu prvního testového oddílu
Percepční dovednosti a činnosti – testové úkoly jsme pozměnili pouze po obsahové stránce,
ukázku a počet testových úkolů jsme ponechali. Hudební psychologické a diagnostické
práce Váňové ve spolupráci se Skopalem a Sedlákem (2007, 2013) nám byly předlohou pro
dodržení struktury a rozvržení testů, které odpovídají těm Holasovým, a především nám
poskytly interpretaci pojmu rytmické cítění a jeho složek.
Rytmické cítění se projevuje skrze činnosti a dovednosti percepční, reprodukční
a produkční. Percepční činnosti jsou založeny na vnímání, tedy myšlenkovém zpracování
určitého vjemu. Lze je považovat za prvotní stupeň projevu rytmického cítění. Po této
percepční aktivitě následují reprodukční činnosti. V nich proband nejenom vnímá od svého
okolí to, co mu je adresováno, ale už je sám schopen toto „sdělení “opakovat, a tedy
reprodukovat. Lze usuzovat, že dovršením těchto činností jsou předpokládané produkční
činnosti, ve kterých proband produkuje obsahy na základě svých minulých zkušeností anebo
na základě vlastní tvůrčí činnosti, kreativity a fantazie.
Studenty oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport jsme záměrně podrobili
testovým úkolům, které obsahovaly všechny tři části projevu rytmického cítění.
Při svém studiu a dále v budoucím povolání se studenti tělovýchovného oboru
setkávají s vedením vyučovacích a tréninkových jednotek, které jsou více či méně zaměřené
na osvojování gymnastických cvičení, jejich optimální rytmizaci, často v souladu spojení
pohybu s hudbou. Jsou na ně kladeny požadavky vyplývající z potřeby využívat hudbu pro
její funkci motivační, regulační a případně dramaturgickou (dějovou – při realizaci
výrazového pohybu), rozvíjet rytmus pohybu, rytmické schopnosti a rytmické cítění.
Aktivně a nezávisle by měli zvládnout didakticky zprostředkovat své praktické i teoretické
poznatky svým svěřencům. V neposlední řadě by tyto poznatky měli umět modifikovat a
využít i v jiném sportovním prostředí, než je hudebně-pohybová a gymnastická příprava.
Percepční testy obsahují hodnocení takových položek, které lze označit jako stěžejní
pro pedagogickou práci studentů, pedagogů a trenérů při rytmickém pohybu s hudbou v
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tělovýchovném prostředí. Přesto, že se může zdát, že takový jedinec má za úkol zvládnout
především reprodukování pohybu v souladu s hudbou, je pro něj jistá úroveň vnímání rytmu
nepostradatelná a prvotní.
Reprodukční testy svým obsahem, stejně jako produkční testy, nejvíce postihují
úroveň praktické vzdělávací činnosti studentů, pedagogů a trenérů tělesné výchovy a sportu.
Jinými slovy to znamená, že právě těmito dovednostmi, které reprodukční a produkční testy
posuzují, mají studenti, budoucí trenéři a pedagogové v praxi disponovat nejvíce.
Popis testů:
1) PERCEPČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
A) Melodická paměť – v každém úkolu uslyšíte úryvek známé melodie. Tento úryvek zazní
vždy celkem třikrát. Určete, zda se při třetím opakování úryvek melodicky liší od prvních
dvou. Pokud ne, označte jej písmenem S (stejná melodie). Pokud ano, označte jej písmenem Z
(změna).


1 ukázka a následně 6 testových úkolů (viz příloha č. 3),

B) Tonální cítění – v každém úkolu uslyšíte dvakrát po sobě řadu tónů, poté zazní jeden
samostatný tón. Určete, zda se tento samostatný tón objevil v řadě tónů, kterou jste slyšeli.
Pokud daný tón patří do skupiny předehraných tónů, označte ho písmenem P (patří). Pokud
nepatří, označte ho písmenem N (nepatří).


1 ukázka a následně 6 testových úkolů (viz příloha č. 3),

C) Rytmická paměť – v každém úkolu uslyšíte tři rytmické úryvky bicích nástrojů. Určete,
zda se třetí rytmický úryvek liší od prvních dvou. Pokud ano, označte jej písmenem Z (jako
změna v úryvku). Pokud zůstal úryvek stejný, označte ho písmenem S (stejný).


1 ukázka a následně 6 testových úkolů (viz příloha č. 3).

Manuál percepčních testů: Zvuková nahrávka percepčních testů na CD je nově vytvořena a
zpracována se všemi zvukovými signály a instrukcemi, které probanda provedou celým
testem. Testy percepčních dovedností a činností probíhají skupinově a bez zásahu
examinátora.
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2) REPRODUKČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
A) Rytmizace na místě (bez pohybu) – proband opakuje tleskáním rytmické variace podle
zvukové nahrávky.


3 rytmizace (viz příloha č. 4),

B) Rytmizace v pohybu (pohyb v prostoru) – nahrávka metronomu – proband opakuje
krátkou rytmickou sestavu v prostoru, kterou mu předvedl examinátor. Určujícím řídícím
prvkem jsou údery metronomu v tempu 114–115 MM.


3 pohybová cvičení (viz příloha č. 5),

C) Rytmizace s doprovodným prvkem (hudba a náčiní) – proband opakuje krátkou
rytmickou pohybovou sestavu do hudebního doprovodu s využitím ozvučných dřívek.


3 pohybová cvičení – obsah cvičení je stejný jako u předchozích testových úkolů B).
Manuál pro reprodukční testy: Testování reprodukčních dovedností a činností

probíhá po jednotlivcích. Doba nácviku jednotlivých testů probíhá vždy před každým
testovým úkolem – sestavou. Nejvhodněji má proběhnout nácvik bezprostředně před
puštěním nahrávky metronomu či hudby. Examinátor sestavu předvede probandovi 3x – 5x
se slovní rytmizací. Proband si ji vyzkouší 3x – 5x nanečisto a osvojí si sestavu se správnou
rytmizací. Poté se zahájí testování. Na základě rozpoznání správného rytmu metronomu či
hudby, aplikuje proband naučenou sestavu cvičení. Proband provádí sestavu (každé cvičení)
s požadovanou délkou a počtem opakování. Předvádí 2 takty předehry + testové cvičení
opakovaně 3x. Proband svůj výstup rytmizuje nahlas. To znamená, že si sám volí, kdy na
předloženou nahrávku zahájí cvičení, kdy začne počítáním předehry.

3) PRODUKČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
A) Tvorba s hudbou a s rytmizací nahlas (daný počet taktů: 8)


na střední tempo vytvořte pohybový motiv se zařazením libovolného skoku.

Manuál pro produkční testy: Proband se seznámí s nahrávkou, přičemž dobu nácviku
představuje celá nahrávka puštěná 3x za sebou. Počet taktů pro tvorbu pohybového motivu je
8. Seznámení a nácvik probíhá skupinovou formou. Samotné testování obsahuje slovní
rytmizaci předehry (2 takty) a následnou vlastní tvorbu (8 taktů) a probíhá již jednotlivě.
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12. 1 Hodnocení
Získané body neslouží k porovnání jednotlivých studentů mezi sebou a ke
zjišťování, kdo je nejlepší. Diagnostika i bodové hodnocení je použito především k tomu,
abychom zjistili, které činnosti dělají studentům největší problémy, a kde jsou jejich
největší nedostatky v teoretickém i praktickém vzdělání. Získané poznatky mohou poukázat
i na možné nedostatečné podněty ve výuce gymnastiky a hudebně-pohybové výchovy.
Výuku bude možno, na základě výsledků výzkumu, nasměrovat přesněji a konkrétněji na
dovednosti a činnosti, které budou podporovat rozvoj rytmického cítění.
12. 1. 1 Záznamové archy
Do záznamových archů (viz příloha č. 6) jsou zaznamenávány počty bodů
v jednotlivých testech.
Každá testová položka je hodnocena body, a to 1 bod = splnil (předvedl), 0 bodů =
nesplnil (nepředvedl). 1 bod znamená zcela bezchybné rytmické provedení. 0 bodů je uděleno
probandovi, který provedl rytmický úkol s chybou nebo ho neprovedl vůbec.
U diagnostikovaných schopností není hodnocena kvalita prováděných pohybů, ale
zaměřujeme se výhradně na rytmickou stránku pohybu, tedy na to, zda proband provedl
pohyb či rytmický vzorec rytmicky správně a bez chyb.
Každá skupina testových položek vyžaduje odlišnou časovou náročnost na přípravu a
realizaci. První skupina percepční je ryze poslechová. Lze ji realizovat společně se všemi
probandy. Druhá skupina reprodukční je postavena na opakování úkonů, je nutno provádět
hodnocení individuálně. Třetí skupina produkční je nejvíce časově i organizačně náročná.
Především co se týče přípravy a nácviku před samotným testováním. Zde je třeba počítat s
časem, který probandi budou potřebovat pro fázi vlastního tvoření.
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13 Statistické metody pro zpracování výsledků
Pokud se jednalo o tvorbu nového testu, bylo nejdůležitějším krokem vymezení
obsahové domény. Ta totiž přesně pokrývala daný konstrukt. V našem případě
představovalo tento konstrukt rytmické cítění, které bylo potřeba vymezit z hlediska
konkrétních dovedností a schopností. Dále došlo k výběru psychometrického modelu,
kterým je u nás IRT, tedy teorie odpovědi na položku. Náš test probíhal klasickou formou, a
to tužka – papír. Posléze docházelo k přepisu výsledků do počítače (Jabůrek, 2014).
Design samotného testu jsme vytvářeli na základě literární rešerše, praktických
zkušeností a konzultací s odborníky z hudební a sportovní (gymnastické) praxe.
Mezi statistické metody, které byly použity v případě této disertační práce, patřila
faktorová analýza, následně metoda teorie odpovědi na položku (IRT), k jejímuž výpočtu
byl využit dvou-parametrický model. Součástí uvedených metod byl i výpočet reliability a
validity testu. Následující podkapitoly obsahují stručný popis uvedených metod, které byly
použity pro statistickou analýzu výzkumných dat.

13. 1 Faktorová analýza
Podstatou faktorové analýzy (vícerozměrné statistické metody) je strukturální rozbor
vzájemných závislostí proměnných za předpokladu, že tyto závislosti vznikají v důsledku
působení určitého menšího počtu nezměřitelných faktorů, které stojí v pozadí a které jsou
nazývány jako společné faktory (common factors, factors). Faktorová analýza redukuje
počet proměnných (neboli určení sady p proměnných menším počtem společných faktorů) a
odhaluje strukturu vztahů mezi proměnnými. Mezi přednosti FA patří úspornost a obecnost.
Problémy se mohou objevit v nejednoznačnosti odhadů faktorových parametrů a v potřebě
specifikace

počtu

společných

faktorů

před

uskutečněním

analýzy

(https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=analyza-a-hodnoceni-biologickychdat--vicerozmerne-metody-pro-analyzu-dat--ordinacni-analyzy--faktorova-analyza).
Faktorová analýza (FA) je metoda, která kromě proměnných manifestních, těch
přímo měřitelných, může používat i proměnných skrytých, latentních, tedy tzv. faktorů.
Nejstarší faktorová analýza, která má jeden faktor, vznikla zásluhou Charlese Spearmana na
přelomu 19. a 20. století. U té se prostřednictvím mnohorozměrné analýzy dat hledá latentní
proměnná vysvětlující vztahy v rámci určité množiny proměnných manifestních. Každá
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taková manifestní proměnná je závislá na nezávislé latentní proměnné, tzv. faktoru
(Urbánek, 2000).
Faktorová analýza je většinou prováděna na základě matice korelačních koeficientů
proměnných manifestních, tzn., že je o těchto proměnný uvažováno tak, jako by se
nacházely ve standardizovaném stavu.
Faktorová analýza s jedním obecným faktorem má jednu proměnnou nezávislou a
k počet závislých proměnných. Tato proměnná nezávislá je latentní. Jedním z úkolů FA je
umožnit jednodušší popis dat, než který je umožněn původní kovarianční maticí mnoha
proměnných (Urbánek, 2000.).

13. 2 Model IRT
Item-response theory (tedy IRT neboli teorie odpovědi na položku) představuje
matematické modely umožňující použití jednotné škály pro nejrůznější testy. Také definuje
způsob přepočítávání výsledků každého testu na jednotnou škálu. IRT staví na uvedených
předpokladech:


testové položky u probanda měří míru jedné stejné vlastnosti, tzv. latenci,



latence představuje spojitou veličinu na nekonečné škále se svým středem v nule,



odpovědi téhož probanda v různých položkách jsou nezávislé,



parametry (charakteristiky) položek jsou nezávislé na konkrétní osobě probanda i na
dalších testových položkách.
Základní modely IRT se vyznačují tím, že sledují u probanda jeden latentní rys

prostřednictvím

dichotomických

položek

(pro

ty

využíváme

Raschův

model,

dvouparametrický model, tříparametrický model atd.) či prostřednictvím polytomických
položek (pro ně lze využívat rating scale model, partial credit model, graded response
model atd.). Modely, které jsou složitější, pak mohou sledovat více latentních rysů
probanda

najednou

(https://www.scio.cz/o-vzdelavani/teorie-a-metodika-testu/odborna-

cast/item-response-theory/).
IRT

modely

jsou

propracovaným

psychometrickým

přístupem.

Svou

propracovaností odpovídají více realitě testování než klasická teorie testu. Staví na faktu, že
měřený rys je odhadován jako latentní rys na základě modelu a nemusí být na něj
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usuzováno skrze nějaký typ norem. Tvorbu norem IRT nevylučuje, ale spíše dává možnost
vzniku nových indexů, které jsou užitečné k interpretování výsledků testování.
Hlavní oblasti, ve které nachází IRT (teorie odpovědi na položku) své uplatnění, jsou
testy didaktické, výkonové testy. U těch se lépe posuzuje správnost řešení IRT. Postupně se
ale tato metoda začíná využívat i v oblasti měření osobnostních rysů. IRT je často
vysvětlována v porovnání s klasickou teorií testů (CTT), která stojí u zrodu mnoha našich
testových a dotazníkových metod a svou terminologií a systémem je velice známá. Svými
tématy koresponduje s těmi, které řeší i IRT, ačkoli jsou u ní na vyšší konceptuální i
metodologické úrovni.
Základním stavebním kamenem teorie odpovědí na položku (IRT) je samotná
položka testu a její vlastnosti. Z takového hlediska je test pouze souborem samostatných
položek. Z „osvobození“ položek vyplývá několik důsledků.:


měřené rysy není nutno interpretovat jen v kontextu populace, u níž byla provedena
standardizace testu. Parametry testových položek jsou tedy nezávislé na souboru, ve
kterém došlo k jejich kalibraci. Tak dochází k rozvinutí nových typů indexů,



zásluhou nezávislosti položek na složení celého testu je, že může mít test variabilní
délku a složení. Tak může docházet k jevu, že i krátký test s malým počtem vhodně
zvolených položek má vyšší reliabilitu než test dlouhý,



může docházet k inovativní konstrukci testů i samotného testování. Příkladem může
být postup adaptivního testování, které IRT dává metodické a teoretické zakotvení.
Na začátku adaptivního testování dochází k počátečnímu odhadu (např. probandovy
inteligence). Následně probíhá administrace položek podle určitého algoritmu,
nejčastěji v pořadí, které je předem stanoveno. Předpokládá se tedy, že jsou položky
seřazeny podle obtížnosti. Při dosažení mezí schopností probanda se celá procedura
„adaptivně“ ukončuje. IRT metoda chce maximalizovat reliabilitu určitého měření
při nezbytně nutné délce testu tak, že každá testovací položka testu v daném
okamžiku testování má přinášet co nejvíce informací o úrovni probandova měřeného
rysu. Dá se uvést, že každý proband má test „ušit na míru“ (Urbánek a Šimeček,
2001).
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Hambleton, Swaminathan, Rogers, (1991) vymezili základní postuláty teorie:


pomocí množiny faktorů (latentních rysů) probanda může být předpovězena nebo
vysvětlena odpověď probanda na položku,



vztah mezi pravděpodobností určité probandovi odpovědi na položku a latentními
rysy může být popsáno skrze rostoucí charakteristické funkce položky.
V centru pozornosti IRT je položka. Sice o položce můžeme uvažovat v kontextu

ostatních položek, ale nemusí to být vždy z hlediska určitého testu. Naopak o ní musíme
uvažovat z hlediska latentního rysu, který má položka měřit. I proto se mohou testy
obsahově u jednotlivých probandů lišit, i přesto, že měří ten samý rys.
Podle parametrů položek je možno vyčlenit tři základní modely s dichotomickým
formátem odpovídání.
1PL je logistický model s jedním parametrem, kterým je obtížnost položek. Jde tedy
o formalizování vztahu mezi úrovní latentního rysu probanda a pravděpodobností určité
odpovědi na položku, přičemž je tento vztah upravován jen obtížností položky.
2PL je modelem, ve kterém se navíc vedle obtížnosti položky objevuje rozlišovací
schopnost, respektive účinnost. Ta vychází z předpokladu, že každá položka se svou
rozlišovací schopností liší, může mít jiný průběh.
3PL model pracuje s možností, že některé správné odpovědi na položky může
proband jednoduše uhádnout. Vstupuje zde tedy do popředí třetí parametr, kterým je
uhádnutelnost položky. Tento model však je pro svůj problém s identifikováním parametrů
v průběhu odhadu jejich hodnot kritizován a nedoporučován.
IRT model dále pracuje s celkovým informačním přínosem testu, který je dán
součtem jednotlivých informačních funkcí (křivek) položek. Informační přínos testu je
různý dle úrovně latentního rysu. Informační přínos může být převeden na standardní chybu
měření, která je danou úrovní latentního rysu podmíněna. Díky tomu může chyba měření
určit intervaly spolehlivosti pro odhad úrovně latentního rysu určitého probanda.
Výsledky IRT mohou být interpretovány skrze používané normy či kriteriální
zakotvené indexy, anebo pomocí tzv. úrovně zběhlosti, relativního indexu zběhlosti nebo
vývojového pásma, které jsou relativně novými interpretačními pomůckami.
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Úroveň zběhlosti informuje o tom, jakou úroveň obtížnosti úkolů je daný proband
schopen vyřešit s určitou pravděpodobností. Index relativní zběhlosti z úrovně zběhlosti
vychází a dává ji do vztahu s výkonem, který podávají osoby stejného věku jako je
testovaný jedinec. Jde tedy o míru úspěšnosti testovaného jedince při řešení úkolů, které
stejně staří jedinci zvládají s 90 % úspěšností. Vývojové pásmo představuje úsek na škále
latentního rysu, pro něhož jsou vytvořené věkové nebo ročníkové normy. V takovém úseku
jsou úkoly pro daného probanda přiměřené jeho schopnostem (Urbánek a Šimeček, 2001).
13. 2. 1 Dichotonní položky
V našem výzkumu představují nasbíraná data dichotonní položky. Jedná se o takové
položky, které mají pouze dvě možné odpovědi standardně kódující jako 1 a 0. Odpovědi
s číslem 1 značí vyšší úroveň měřeného konstruktu. Do těchto modelů patří i položky
s vícenásobnou volbou (jako je tomu u multiplechoice testu), které jsou za účelem
vyhodnocování převáděna do dvou kategorií. To znamená, že správné odpovědi jsou
v testech označovány 1 a nesprávné odpovědi 0 (Jelínek, Květoň a Vobořil, 2011).
Modely

dichotonní,

stejně

jako

polytomní,

mají

společnou

podstatnou

charakteristiku. Tou je předpoklad, že odpovědi probandů jsou ovlivněny jen jedinou
charakteristikou, kterou je měřená latentní proměnná. Další proměnné, např. individuální
vlastnosti, vlivy prostředí atd., by podle předpokladu IRT neměly mít žádný účinek na
odpověď respondenta. Z praxe je zřejmé, že do procesu zasahuje spousta intervenujících
proměnných, ať už jde o motivaci, nervozitu atd. Tyto proměnné i přes velkou snahu nelze
zcela potlačit, můžeme je spíše minimalizovat. Proto není žádný model striktně
unidimenzionální (Jelínek, Květoň a Vobořil, 2011). Vzhledem k robustnosti IRT modelů,
stačí pro splnění unidimenzionality výskyt jednoho dominantního faktoru.

Při určování vhodnosti modelu pro příslušný účel a data záleží právě na tom, zda
jsou nasbíraná data dichotomní nebo polytomní povahy. Nejběžnější logistický model u
dichotomních dat je tříparametrový (3PL) pro tzv. „multiplechoice“ testy. Pokud položky
měří postoj se dvěma možnými odpověďmi, je vhodný dvouparametrický model (2PL).
Mezi důležitá kritéria výběru patří vedle počtu odpovědí to, jak model odpovídá datům.
Stejně jako polytomním i dichotomiím datům je doporučováno používat jednodušší lépe
odhadnutý model (DeMars, 2010). Existuje více alternativních modelů, které jsou
k dispozici, jelikož prvotní filtr na základě charakteristik položek nemusí být dostačující. Je
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žádoucí využít ten nejadekvátnější. Vhodnost modelu může být testována na několika
úrovních: na úrovni položek (item fit), na úrovni osob specifickými indexy (person fit) či na
úrovni modelu jako celku (model fit), a to jak formálně, graficky nebo kombinací obou
přístupů (Jelínek, Květoň a Vobořil, 2011).
Pro měření vhodnosti vybraného modelu neexistuje jeden univerzální set indikátorů
(Reeve a Fayers, 2005). Navíc hraje podstatnou roli také úsudek a odbornost výzkumníka.
Nepsaným pravidlem je, že přirozená povaha dat by měla co nejvíce odpovídat zvolenému
modelu současně při zachování co největší jednoduchosti modelu (Demars, 2010).
Vhodnost modelu na úrovni položek
Pokud je u výzkumu použita IRT není potřeba aplikovat stejný model na všechny
položky testu/dotazníku. Stěžejní je najít takový model, který je vhodný pro jednotlivé
položky než model jednotný pro celé výzkumné (testové/dotazníkové) šetření (Rudá, 2012).

13. 3 Reliabilita
Reliabilita může být zkoumána celou řadou matematicko-statistických metod,
přičemž každé měření obsahuje pravou a chybovou komponentu. Reliabilita je tedy podílem
pravého a celkového (ten se skládá také z pravého a chybového) rozptylu testových
výsledků. Výpočet korelačního koeficientu metodou opakovaného či paralelního měření je
často kritizováno pro opomenutí otázky soudržnosti, respektive vnitřní konzistence testu.
Pro koeficient reliability se tak v poslední době začaly využívat tzv. metody vnitřní
konzistence. Reliabilita je zde vypočítána buď pomocí Kuder-Richardsonova testu nebo
pomocí Cronbachova alfa.
Kuder-Richardsonův test je vhodný zejména pro didaktické testy úrovně založených
na obsahově homogenních úlohách. Jeho vzorec může být použit pouze pro testy
s odpověďmi hodnocenými „správně“ – „špatně“. Cronbachovo alfa může mít mnoho
interpretací. Většinou jde o korelaci mezi naším testem a dalšími testy z hypotetické
množiny všech testů pro zjištění určité proměnné s totožným počtem položek.
Podle obecného pravidla platí, že čím je délka testu větší, tím je i jeho reliabilita
větší. Pokud se tedy nezmění průměrná korelace mezi jednotlivými testovými položkami,
lze reliabilitu testu zvýšit pouhým navýšením počtu testových položek. Pokud nás zajímá
vliv jednotlivé položky na celkovou reliabilitu, může být výpočet koeficientu reliability
opakován (používá se zde hlavně Cronbachovo alfa) tak, že dochází k postupnému
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vynechávání jednotlivých položek a pouze sledujeme, jestli po tomto opomenutí položky
Cronbachovo alfa vzrůstá nebo klesá. Když po vynechání dané položky narůstá reliabilita
testu, je prospěšné její vynechání (http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/pokrocili/reliabi.htm).

13. 4 Validita, konstruktová validita
Validita se řadí k základním testovacím pojmům a může být posuzována z mnoha
hledisek. Mezi typy patří obsahová, respektive kurikulární validita, konstruktová validita a
kriteriální, respektive souběžná validita. U různých typů testů posuzujeme různé druhy
validity

(https://www.scio.cz/o-vzdelavani/teorie-a-metodika-testu/odborna-cast/validita-

testu/).
Validizace výsledků je zaměřena na to, zda příslušný konstrukt správně měří latentní
(skrytou) proměnnou, tzn., jestli opravdu měří to, co má měřit (Vinopal, 2011).
Konstruktová validita je přístupem založeným na zjištění vztahu mezi proměnnými,
doložitelného i teorií (Kreidl, 2005). IRT může být pro konstruktovou validitu pozitivně
přínosná, a to hlavně když dochází k vytváření škál, výběru položek do testu/dotazníku nebo
zkoumání a při vlivu instrukcí na odpovědi respondenta (Linn, 1989).
Validita testu může být ovlivněna mnoha faktory. Nízkou validitu mohou zapříčinit
nejasné a nesrozumitelné pokyny nebo obtížný jazyk testu, testové položky s příliš vysokou
nebo nízkou obtížností, položky, které mají špatně volené alternativy nebo nejednoznačné
položky. Validita testu je ohrožena i jeho špatnou administrací, především opisováním
probandů a také špatné vyhodnocení (např. subjektivita u hodnocení položek s otevřenými
odpověďmi). Validitu snižují i faktory ze strany probanda. Ať už je tímto faktorem strach,
zbrklá reakce, nepřesná práce atd. (https://www.scio.cz/o-vzdelavani/teorie-a-metodikatestu/odborna-cast/validita-testu/).
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14 Statistická analýza naměřených dat
Testy byly sestaveny na základě literární rešerše děl Holase (1985) a Váňové
spolupracující se Skopalem a Sedlákem (2007, 2013). Na základě jejich poznatků
a samotného pohledu na rytmické cítění, jsme nově vzniklé testy rozdělili do tří hlavních
kategorií.
V našem výzkumu jsme zkoumali schopnost rytmického cítění na 121 probandech
pomocí 28 položek nově vzniklé testové baterie. Rytmické cítění se neprojevovalo přímo,
nýbrž skrze činnosti a dovednosti percepční, reprodukční a produkční. Tyto tři složky
rytmického cítění nám určily tři hlavní testové kategorie, tedy kategorii testů zaměřených na
Percepční dovednosti a činnosti (položky 1 až 18), dále na Reprodukční dovednosti a
činnosti (položky 19 až 27) a Produkční dovednosti a činnosti (položka 28). Tyto jednotlivé
tři složky (percepce, reprodukce, produkce) jsme si stanovili jako hlavní tři faktory, které
určují schopnost rytmického cítění.
Pro statistické zpracování výsledků byl použit výpočetní software R.

14. 1 Postup statistického zpracování
Nejprve byla provedena explorační faktorová analýza (EFA), která patří mezi
metody klasické teorie testu (CTT). Cílem EFA bylo nalézt skutečný počet existujících
faktorů a posoudit zátěže faktorů mezi testovými položkami, tedy získat přehled o struktuře
navrženého testu. Prostřednictvím analýzy faktorových zátěží mohou být jednotlivé faktory
přiřazeny příslušným skupinám testových položek.
Posléze byla provedena konfirmační faktorová analýza (CFA) rovněž spadající do
klasické teorie testu (CTT). Na základě výsledků EFA je vytvořen model, který přiřazuje
faktory jednotlivým skupinám položek – dopředu se tedy vnáší informace o struktuře testu.
Shoda modelů s naměřenými daty je určena na základě tzv. fit indexů. Konkrétně v našem
případě je sestaven model, ve kterém jsou 3 faktory – percepce (položky 1 až 18),
reprodukce (položky 19 až 27) a produkce (položka 28). Faktor produkce tvoří pouze jediná
položka, do modelu je zahrnuta pouze z důvodu provedení regresní analýzy, pomocí níž je
získán vztah mezi faktorem produkce a percepce a faktorem produkce a reprodukce.
Klasická teorie testu uvažuje o testové baterii jako o celku, což znamená, že pokud
by byly analyzovány pouze některé položky či skupiny položek z testové baterie, výsledky
by nebyly validní. To proto, že CTT uvažuje o položkách tak, že jsou vzájemně závislé a
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každá položka, která by byla z testu vyloučena, by odstranila podstatnou informaci testu.
Tato úvaha je vyhovující zejména u těch testů, které již prošly úvodní optimalizací a
používají se v ustálené podobě (Urbánek a Šimeček, 2001). V této práci je však vytvořen
zcela nový test, proto byla v následující části statistického zpracování použita teorie
odpovědi na položku (IRT), která umožňuje smýšlet o položkách jednotlivě, respektive
každá položka může být samostatným testovacím nástrojem.

14. 2 Faktorová analýza v klasické teorii testu
Jak už bylo uvedeno, v této části statistické analýzy bude provedena explorační a
konfirmační faktorová analýza.
14. 2. 1 Explorační faktorová analýza
Ve statistickém programu R byla provedena explorační faktorová analýza pomocí
knihovny psych, kde vstupem do konkrétního příkazu byla naměřená data, počet
extrahovaných faktorů a typ rotace. Jako typ rotace byl použit jednou argument ‚varimax‘,
který spadá pod ortogonální typ rotace 1, podruhé pak argument ‚oblimin‘ spadající pod
šikmý typ rotace2 (tzv. oblique rotation). Počet extrahovaných faktorů byl počítán pro
hodnoty 3 a 4 a použitou metodou extrakce byla metoda minimálních reziduí. Podrobné
výsledky se všemi tabulkami jsou dostupné v přílohách disertační práce, v následujícím
textu budou pouze komentovány.
Extrakce třech faktorů
Použití třech extrahovaných faktorů nedává dobrou shodu modelu s daty, což
dokumentuje index TLI (Tucker-Lewis Index) s hodnotou 0,863, ačkoliv index RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) s hodnotou 0,032 vychází poměrně příznivě.
Další informaci o faktorech udává procentuální hodnota rozptylu, který je vysvětlen
příslušným faktorem. Největší hodnotu rozptylu vysvětluje faktor 1 (14 %), následuje faktor
2 (6 %) a faktor 3 (4 %). Celková hodnota rozptylu vysvětleného třemi extrahovanými
faktory je 24 %, což lze považovat za velmi nízkou hodnotu.
Další vhled do struktury modelu udává analýza faktorových zátěží (Příloha 7) –
v případě třech faktorů lze pozorovat, že největší faktorové zátěže u faktoru 1 se, až na
výjimky, vyskytují u položek 19 až 28 (platí pro oba typy použité rotace), přičemž největší

Ortogonální typ rotace předpokládá nulovou korelaci mezi jednotlivými faktory.
Šikmý typ rotace připouští korelaci mezi jednotlivými faktory.

1
2
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hodnota se vyskytuje u položky 28. Z toho důvodu se lze domnívat, že by tento faktor mohl
být faktorem reprodukce a produkce dohromady. Bylo by zajímavé sledovat, jak by vyšla
faktorová analýza v případě, že by do testu bylo zahrnuto více položek z kategorie
produkce. To by pomohlo odhalit, jestli lze reálně měřit oba tyto projevy rytmického cítění
zvlášť nebo dohromady.
Extrakce čtyř faktorů
Výsledky při extrakci čtyřech faktorů jsou z hlediska indexů fitu příznivější
(RMSEA = 0,025, TLI = 0,928), což je očekávaným výsledkem, neboť další faktor přispěl
svým dílem k vysvětlení větší části celkového rozptylu (celkem 28 %). Z rozboru
faktorových zátěží vyplyne opět podobný trend jako u extrakce třech faktorů, a sice lze
pozorovat, že faktor 1 sytí zejména položky 19 až 28 (opět až na výjimky). U ostatních
faktorů zátěže nesytí položky tak, že by byl vidět jasný trend v souladu s tím, jak byl test
navrhován.
Dalším výstupem, který byl zahrnut do EFA, je test vnitřní konzistence testové
baterie pomocí číselného parametru Cronbachova alfa. Tato hodnota vychází 0,8, což je
hodnota obecně považována za přijatelnou (hranice bývá hodnota 0,7), přestože někteří
autoři (Lance, 2006) přijímají test za reliabilní až při hodnotách vyšších než 0,9. Důležité je
zde poznamenat, že reliabilita je počítána pro celou testovou baterii a že je považována za
konstantní v celém intervalu schopností probandů.
Závěr EFA
Vzhledem k předchozím výsledkům lze konstatovat, že v souladu s navrhovanou
koncepcí testové baterie (tedy 3 faktory odpovídající určitým položkám) je pouze jeden
faktor, který sytí položky 19 až 28. Je však otázkou, zda se jedná o faktor reprodukce,
produkce, či jde o jeden faktor, který tyto dva projevy rytmického cítění spojuje. Odpověď
by mohlo přinést nové testování, ve kterém se bude vyskytovat více než jedna položka na
test produkce. Dalším faktem, který EFA dává je, že pro dostatečnou shodu modelu s daty je
nutno extrahovat alespoň čtyři faktory.
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14.2.2 Konfirmační faktorová analýza
Jak už bylo uvedeno, do konfirmační faktorové analýzy již vstupuje konkrétní návrh
struktury modelu. Byly zkoumány dva modely (Model 1 a Model 2) – oba přiřazují
položkám příslušné 3 faktory dle návrhu testové baterie, u jednoho z nich (Model 2) je
počítána regresní analýza vztahů produkce-percepce a produkce-reprodukce.
Strukturu těchto modelů je možno vidět na obrázcích 1 a 2.

Obrázek 1 – Struktura modelu 1.
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Obrázek 2 – Struktura modelu 2.

Výsledné fit indexy ukazující na shodu modelu s naměřenými daty jsou zobrazeny
v tabulce 1. Hodnoty jsou stejné pro oba modely a je patrné, že shoda modelu s daty není
přijatelná. Jediným indexem, který vychází příznivě, je index RMSEA. V literatuře (Hu
a Bentler, 1999) však lze dohledat, že k potvrzení shody modelu s daty je třeba, aby více
indexů vyšlo pod nebo nad stanovenou hodnotu. Obzvláště nízké hodnoty jsou v tomto
případě u indexů CFI a TLI. Dále je nutné poznamenat, že test chí kvadrát zamítá hypotézu
o navržených modelech.
Tabulka 1 – Fit indexy Modelu 1 a Modelu 2.

Model
Cutoff

CFI
0.772
> 0.9

TLI
0.753
> 0.95

RMSEA SRMR
0.055
0.081
< 0.06 < 0.08

𝑝(𝜒 2 )
0
> 0.05

Závěr CFA
V rámci této analýzy byly podobně jako v předchozí sekci předpokládány 3
dominantní faktory, přičemž tentokrát se těmto faktorům předepsaly položky, ke kterým
faktory mají náležet. Oba představené modely na základě výše zmíněných hodnot indexů
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fitu nevykazovaly dobrou shodu s naměřenými daty. Podrobná analýza hodnot kovariancí
(standardních odchylek, rozptylů) by byla v rámci CFA možná (zdrojový kód analýzy je
v příloze 8), ale vzhledem k výsledkům fit indexů, nebudou podrobně tyto hodnoty
interpretovány. V této práci test teprve vznikal, proto není neobvyklým jevem, že model
nevykazuje dobrou shodu s daty, a jak již bylo uvedeno v předchozím textu, CTT je dle
Urbánka a Šimečka (2001) vhodnější pro již zavedené a osvědčené testové baterie.

14.3 Teorie odpovědi na položku
V rámci teorie odpovědi na položku (IRT) je sledován vztah mezi latentní
proměnnou (označovanou θ – theta) a odpovědí na položku. Latentní proměnnou je v našem
případě faktor a odpověď na položku je charakterizována pravděpodobnostním rozložením
nad latentní proměnnou. Toto rozložení je dané až třemi parametry – parametrem obtížnosti
(difficulty), parametrem rozlišitelnosti (discrimination) a parametrem uhádnutelnosti
(guessing) – a podle toho se pak používá jedno, dvou nebo tříparametrický model.
Na následujícím obrázku jsou porovnány charakteristické křivky (ICC – Item
Characteristic Curve) dvou ukázkových položek, které jsou modelovány tříparametrickým
modelem a mají rozdílné hodnoty parametrů. Z obrázku 3 lze vyčíst parametry obtížnosti
dvou modelových položek. Parametr obtížnosti (b) je definován jako určitá hodnota latentní
úrovně při dané pravděpodobnosti odpovědi na položku – u jedno a dvouparametrického
modelu je to pravděpodobnost 50 %, u tříparametrického modelu je tato hodnota zvýšena
o 0,5 násobek parametru uhádnutelnosti. Z grafického hlediska se rozdíl položek
v parametru obtížnosti projeví posunem křivky po vodorovné ose.
Parametr rozlišitelnosti (a) je ukazatelem citlivosti konkrétní položky – jedná se
o směrnici přímky lineární části křivky sestrojenou v bodě P (θ=b). Čím strmější je tato
lineární část, tím položka lépe rozlišuje mezi probandy s podobnou latentní schopností.
Parametr uhádnutelnosti (g) je asymptotou křivky, tedy hodnota pravděpodobnosti,
ke které se křivka limitně blíží – zpravidla jednou z asymptot je hodnota pravděpodobnosti
rovna jedné, tou druhou je pak hodnota uhádnutelnosti (Urbánek a Šimeček, 2001).
Další výstupní charakteristikou je v IRT informační křivka položky (IIC – Item
Information Curve), která je funkcí latentní schopnosti probanda. Celková informační
funkce testu je dána součtem informačních funkcí jednotlivých položek a bývá doplňována
o standardní chybu měření, která je dána převrácenou hodnotou odmocniny z celkové
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informační funkce. Zatímco v klasické teorii testu je reliabilita konstantní, informační
funkce testu se mění s latentní schopností. Grafickou podobu těchto funkcí je možné
sledovat na obrázku 4.

Obrázek 3 – Srovnání dvou modelových položek s odlišnými parametry.

Obrázek 4 – Srovnání informačních funkcí modelových položek, celková informační funkce testu a standardní
chyba.
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14.4 Faktorová analýza pomocí IRT
V této sekci byla provedena faktorová analýza v programu R za použití knihovny
mirt. Bylo navrženo a otestováno více modelů podle následující tabulky (tabulka 2), kde je
popsána struktura každého modelu. Model 1 má stejnou strukturu jako model 1 v sekci
14.2.2, přičemž se připouští korelace mezi faktory. Model 2 vychází z modelu 1, do faktoru
percepce jsou však zahrnuty pouze položky 13 až 18, neboť prvních dvanáct položek bylo
zaměřeno více na tonální cítění a melodickou paměť. Model 3 pak předpokládá, že prvních
18 položek je dáno jedním faktorem, stejně tak model 4, který bere v potaz položky 13 až
18. Konečně model 5 zahrnuje položky 19 až 27 do jednoho faktoru pomocí
dvouparametrického modelu.
Tabulka 2 – Modely použité pro faktorovou analýzu pomocí IRT.

Název
modelu
Model 1

Model 2
Model 3
Model 4
Model 5

Struktura
F1 (1 až 18)
F2 (19 až 27)
F3 (28)
F1 (13 až 18)
F2 (19 až 27)
F3 (28)
F1 (1 až 18)
F1 (13 až 18)
F1 (19 až 27)

Počet
parametrů
3
2
2
3
2
2
3
3
2

Faktorům, které zahrnují položky spadající pod percepční schopnosti, byl přiřazen
tříparametrický model. To je z toho důvodu, že probandi mohli vybírat pouze mezi
odpověďmi ANO / NE, kde může hrát velkou roli možnost tipnout si odpověď. Tipovat
naopak nebylo možné u ostatních položek zaměřených na reprodukční a produkční
schopnosti, proto pro tyto položky byl navržen dvouparametrický model.
Opět i zde bylo nutné sledovat indexy fitu, jejichž hodnoty jsou spolu s hraničními
hodnotami v následující tabulce (tabulka 3). Barevná škála ukazuje nejméně příznivé
hodnoty od červené (nejméně příznivé) barvy až po zelenou (nejvíce příznivé).
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Tabulka 3 – Výsledné fit indexy navržených modelů 1 až 5.

Cutoff

CFI
> 0.9

TLI
> 0.95

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5

0.927
0.926
0.866
0.907
0.956

0.916
0.907
0.825
0.537
0.942

RMSEA RMSEA (5 %) RMSEA (95 %)
< 0.06
< 0.05
< 0.08
0.046
0.03
0.059
0.067
0.044
0.087
0.045
0.012
0.067
0.075
0
0.18
0.074
0.03
0.111

SRMR
< 0.08

p (χ)
> 0.05

0.09
0.088
0.089
0.11
0.073

0.001
0
0.036
0.168
0.016

Z tabulky lze vyčíst, že nejhorších fit indexů dosáhl model 4 spolu s modelem 3, kde
zejména hodnoty indexu TLI dosahují velmi nízkých čísel. Jistou zvláštností je, že test chí
kvadrát nás nutí zamítnout všechny modely, až na model 4. Ten vyšel příznivě, ačkoliv
index TLI, který přímo vychází z testu chí kvadrát, vyšel velmi nepříznivě. Z toho důvodu
nebude s modelem 4 dále počítáno. Model 2 vychází opět nepříznivě, když z celkem 6ti
indexů vyhovují pouze 2. Nejvíce příznivě vycházejí model 1 a model 5, které pro analýzu
úvodní testové baterie nabývají relativně uspokojivých hodnot. V dalších sekcích bude
provedena podrobnější analýza modelů 1 a 5.
14.4.1 Model 1
V příloze 9 jsou uvedeny hodnoty parametrů jednotlivých položek. Ukazuje se, že
u položek 1, 8, 15 a 18 zaměřených na percepční dovednosti a činnosti vychází parametr
obtížnosti až stokrát vyšší než u ostatních položek. To znamená, že aby proband měl 50 %
šanci zodpovědět položku správně, musí mít hodnotu latentní schopnosti několikanásobně
vyšší než u ostatních položek. Na škále latentní schopnosti od -6 do 6, kam spadají všechny
ostatní položky, se potom charakteristické křivky položek 1, 8, 15 a 18 zobrazí jako
vodorovné čáry (obrázek 5) – tedy že na této škále vůbec nerozlišují. Empirická reliabilita
faktoru percepce vyšla 0,77, faktoru reprodukce 0,85 a faktoru produkce 0,85. Z toho lze
usuzovat, že největší chyba měření se vyskytuje u faktoru percepce.
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Obrázek 5 – Charakteristické křivky vybraných položek.

Důležitými veličinami jsou také korelační koeficienty mezi faktory, které jsou
shrnuty v následující tabulce (tabulka 4). Lze pozorovat signifikantní hodnoty korelace
s kladnými znaménky, což návrhová koncepce implicitně předpokládala. Nejzajímavější je
korelační koeficient mezi faktorem 2 (reprodukční schopnosti) a faktorem 3 (produkční
schopnosti), který vychází 0,974 a naznačuje, že tyto dva faktory velmi významně korelují.
Je otázkou, jak by se tento korelační koeficient změnil, kdyby faktor 3 obsahoval více než
jednu položku.
Tabulka 4 – Korelační matice modelu 1.

F1
F2
F3

F1
1
0.795
0.696

F2
0.795
1
0.974

F3
0.696
0.974
1

14.4.2 Model 5
V příloze 9 jsou uvedeny hodnoty parametrů jednotlivých položek. Všechny hodnoty
parametru rozlišitelnosti vyšly větší než 1, tedy charakteristické křivky položek (obrázek 5)
mají trendově správný směr. Z obrázku je možné vidět, že nejmenší citlivost má položka 23,
jejíž sklon je nejméně strmý, naopak nejvíce rozlišuje položka 27. Dalším sledovaným
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parametrem je parametr obtížnosti, který rozlišuje těžké položky (parametr obtížnosti malý)
a lehké položky (parametr obtížnosti velký). V legendě je pak možné sledovat odshora dolů
postupně nejobtížnější položky (položky 19 a 26) až po ty nejjednodušší (položky 25 a 20).

Obrázek 6 – Charakteristické křivky položek 19 až 27 modelu 5.

Na obrázku 7 pak lze sledovat další charakteristiky. Tvar informačních funkcí
položek připomíná Gaussovu křivku, přičemž maximální hodnota je tím vyšší, čím vyšší je
hodnota rozlišitelnosti a poloha středu odpovídá parametru obtížnosti. Informační funkce
celého testu je prostým součtem příspěvků informačních funkcí každé položky a ukazuje,
kde test měří nejlépe a kde nejhůře. V tomto případě test měří nejlépe probandy
s průměrnou hodnotou latentní schopnosti, přičemž nejhůře měří velmi málo zdatné nebo
naopak velmi zdatné probandy.
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Obrázek 7 – Informační funkce položek 19 až 27, celého testu a standardní chyba měření modelu 5.

Hodnota empirické reliability pro model 5 vyšla 0,785, což lze podobně jako v sekci
14.2.1 považovat za přijatelnou hodnotu, přestože Hu a Bentler (1999) doporučují spíše
vyšší hodnoty.
14.4.3 Závěr IRT analýzy
Celkem bylo navrženo 5 modelů, které měly každý různou strukturu. Ukázalo se, že
nejpříznivější indexy fitu vycházejí pro model 1 (3 faktory) a model 5 (1 faktor –
reprodukce). Jistou zvláštností je pak test chí kvadrát u modelu 4, který vyšel příznivě.
Vzhledem však k faktu, že u ostatních indexů dobré shody modelu s daty výrazně zaostává,
lze si spíše vyložit výsledek testu chí kvadrát tak, že nebylo nalezeno dostatečné množství
důkazů pro zamítnutí hypotézy.
Model 1 vykazoval dobrou shodu s naměřenými daty, nicméně obsahuje položky,
které do testu nevnášejí žádnou podstatnou informaci. Je potom na zvážení, jestli tyto
položky zahrnout do dalšího testování.
Model 5 také na základě poměrně příznivých indexů fitu vykazuje dobrou shodu
modelu s naměřenými daty. Na základě rozboru položek se ukázalo, které položky jsou
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v testu nejméně (19 a 26) a nejvíce (25 a 20) obtížné a které položky rozlišují nejméně (23)
a nejvíce (27). Navíc hodnotu empirické reliability (0,785) lze považovat za přijatelnou.

14.5 Závěr statistické analýzy
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům je nutno zamítnout všechny hypotézy, neboť
test chí kvadrát určuje perfektní shodu modelu s daty. Bylo jasné, že u nově vzniklého testu
nebude možné nezamítnout tyto hypotézy, nicméně cílem bylo spíše určit dobrou shodu,
nikoliv shodu perfektní.
Na základě výsledků faktorové analýzy využívající klasickou teorii testu nebyla
shoda modelů s daty přijatelná. Po použití faktorové analýzy spadající pod teorii odpovědi
na položku byly nalezeny dva modely, jejichž shoda s naměřenými daty je, vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o pilotní testování, přijatelná. Z těchto dvou modelů je jeden, jehož
struktura obsahuje tři faktory a druhý, jehož struktura obsahuje pouze jeden faktor –
reprodukční schopnost.
U třífaktorové struktury se ukázaly být položky 1, 5, 15 a 18 problémové, neboť
hodnoty parametru obtížnosti těchto položek způsobily, že v porovnání s ostatními
položkami spadající pod stejný faktor (percepční schopnost) tyto položky vůbec nerozlišují.
Tedy ať je probandova schopnost percepce (na škále od -6 do 6) jakákoliv, pravděpodobnost
správné odpovědi je konstantní.
U jednofaktorové struktury byly interpretovány ty položky, které měly nejmenší
rozlišovací schopnost (zejména položka 23), tudíž je předmětem diskuze, zda tuto položku
zařadit do případného navazujícího testování. Stejně tak byla analyzována obtížnost
položek, kdy se hodnoty obtížnosti pro většinu položek pohybují kolem nuly (tedy
průměrné reprodukční schopnosti), výjimkou je snad jen položka 19, jejíž hodnota je
nejmenší – položka je nejjednodušší.
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15 Diskuze
V této práci byla navržena testová baterie mající za cíl určit rytmické cítění
probandů, které se projevují třemi způsoby. Cílem statistického zpracování bylo určit, jestli
je struktura testu skutečně třífaktorová, případně rozlišit každý faktor zvlášť.
Jak pomocí klasické teorie testu, tak pomocí teorie odpovědi na položku bylo nutné
zamítnout navržené hypotézy (modely) na 95 % hladině významnosti. Jedinou výjimku
tvořil model 4 navržený v rámci teorie odpovědi na položku. Vzhledem však k ostatním fit
indexům (a to zejména TLI, který z testu chí kvadrát vychází), lze si interpretovat tento
výsledek tak, že nebylo nalezeno dostatečné množství důkazů pro zamítnutí modelu. Ve
stávající podobě tedy test nelze dále používat pro zjišťování rytmických schopností, je nutná
jeho optimalizace a následné testování spolu se statistickým zpracováním.
Zamítnutí hypotéz bylo očekávané, neboť jen velmi málo nově navržených testových
baterií projde testem chí kvadrát. V této práci však byl větší předmět zájmu směrem k dobré
shodě modelu s daty, kterou dají jednotlivé fit indexy, nikoliv k perfektní shodě, kterou
testuje test chí kvadrát. V následujících dvou tabulkách (tabulka 5, 6 a 7) jsou číselně
shrnuty dva modely, jejichž míra shody s daty vyšla ze všech navržených modelů
nejpříznivěji.
Tabulka 5 – Výsledky empirické reliability u modelů vykazujících dobrou shodu s naměřenými daty.

Název
modelu

Počet
parametrů
3
2
2
2

Struktura
F1 (1 až 18)
F2 (19 až 27)
F3 (28)
F1 (19 až 27)

Model 1
Model 5

Empirická
reliabilita
0,77
0,85
0,85
0,78

Tabulka 6 – Korelační matice modelu 1.

F1
F2
F3

F1
1
0.795
0.696

F2
0.795
1
0.974

F3
0.696
0.974
1
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Tabulka 7 – Výsledky indexů fitu a p-hodnoty testu chí kvadrát.

Cutoff

CFI
> 0.9

TLI
> 0.95

Model 1
Model 5

0.927
0.956

0.916
0.942

RMSEA RMSEA (5 %) RMSEA (95 %)
< 0.06
< 0.05
< 0.08
0.046
0.03
0.059
0.074
0.03
0.111

SRMR
< 0.08

p (χ)
> 0.05

0.09
0.073

0.001
0.016

15. 1 Doporučení podoby testu po statistické analýze
Na základě výsledků statistické analýzy lze navrhnout následující doporučení pro
příští testování:


pokud je to možné, zvýšit počet testovaných subjektů, a to alespoň
dvojnásobně (čím více, tím lépe),



zredukovat počet položek spadajících do percepčních dovedností a činností,
případně po konzultaci s odborníkem z hudební oblasti přezkoumat obtížnost
stávajících položek (1 až 18),



do nového testu zahrnout pouze ty položky z oddílu percepčních dovedností
a činností, které se soustředí na rytmickou paměť,



zahrnout do oddílu produkčních dovedností a činností více položek a sledovat
korelační koeficient mezi faktorem reprodukčních schopností a produkčních
schopností. Teprve pak se odhalí, jestli jsou tyto dva faktory skutečně tak
významně korelovány,



zredukovat počet položek oddílu reprodukční dovednosti a činnosti, a to
z časových důvodů. Které položky vyřadit pomůže rozhodnout provedená
statistická analýza – například vyřadit položku 23, která v analýze pomocí jak
CTT, tak IRT vyšla nejhůře.

Na základě předchozích doporučení by nová struktura testu mohla vypadat
následujícím způsobem. Do oddílu percepčních dovedností a činností zahrnout pouze 6
položek zaměřených na rytmickou paměť. Do oddílu reprodukčních dovedností a činností
zahrnout např. 6 položek, případně 4 položky. To z toho důvodu, že se jedná o časově
nejvíce náročnou část testu. Do oddílu produkčních dovedností a činností zahrnout 2,
případně 3 položky. Nová testová baterie by tak obsahovala celkem 12 až 15 položek, čímž
by došlo jak k významnému snížení časové náročnosti, tak k pravděpodobnému zvětšení
informačního přínosu testu. Je však vždy důležité nově získané výsledky opět podrobit
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statistickému zpracování, a až pak rozhodnout, zda je třeba znovu optimalizovat či přejít ke
standardizaci.

15. 2 Přednosti a limity navržené testové baterie
Přednosti:


navržená testová baterie nemusí být v praxi nutně aplikována jako celek. Examinátor
může k posuzování rytmického cítění využít samostatné testové oddíly či skupiny
testových úkolů z jednoho konkrétního testového oddílu nebo samostatné testové
položky. Toto zatím platí pouze pro oddíl reprodukčních dovedností a činností,
u položek z ostatních dvou oddílů je třeba tuto vlastnost potvrdit statistickou
analýzou optimalizované testové baterie,



testy mohou posloužit svou konstrukcí a designem jako inspirace, u které si může
examinátor dle vlastní volby upravit obsah a obtížnost jednotlivých testových úkolů,
například s ohledem na věkovou kategorii cílové skupiny. Přesto je nutné mít
alespoň jednu testovou baterii, která projde statistickým zpracováním pozitivně
(tedy, že navržená baterie má skutečně zamýšlenou strukturu), a z té potom vyjít pro
případné modifikace obsahu položek. Je však otázkou, do jaké míry potom lze měnit
obsah jednotlivých položek.

Limity:


testový oddíl Produkční dovednosti a činnosti jsou hodnoceny pouze z hlediska
projevení rytmu a mají tedy stejné hodnocení jako ostatní testové oddíly. Jedná se
však o oddíl, při jehož plnění se ze strany probanda zapojuje i složka kreativní
a tvořivá. Ač jsme si této skutečnosti vědomi, z hlediska časového omezení výzkumu
disertační práce bylo u tohoto testového úkolu ponecháno stejné hodnocení jako
u ostatních testových oddílů. To znamená 1 bod za rytmicky správné a bezchybné
provedení, v ostatních případech 0 bodů. U žádného z testových úkolů nebyla
zohledňována kvalita pohybu, což je v souladu s kritérii, která jsme si stanovili,
protože nám šlo o posouzení projeveného rytmu, nikoli kvality pohybu,



pokud se examinátor rozhodne provádět testy u početnější skupiny probandů,
potřebuje k ruce alespoň jednoho asistenta a test může být časové náročným,



úroveň testových položek je nastavena na věk studentů vysokých škol (tedy na
dospělého jedince). Pro jinou věkovou kategorii si testy žádají modifikaci,
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výzkum, a tedy i tvorba nových testů pro posouzení rytmického cítění byla
limitována rozsahem disertační práce. S navrženými vzniklými testy je možné dále
pracovat a odstranit nedostatky, které odkrylo statistické zpracování nasbíraných dat.
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16 Závěr
V disertační práci byla navržena testová baterie pro posuzování rytmického cítění
vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Tato baterie byla
využita pro otestování celkem 121 probandů, z čehož 76 byly vysokoškolští studenti UK
FTVS a 45 studenti polské vysoké školy AWFIS.
Následně byla provedena statistická analýza naměřených dat (CTT a IRT), pomocí
níž byly zamítnuty navržené hypotézy (kapitola 11), nicméně přesto některé navržené
modely vykazovaly poměrně přijatelnou shodu s daty. Na základě těchto výsledků byla
navržena nová, optimalizovaná podoba testové baterie (kapitola 15.1), která by se dala
použít pro příští testování. Takto by se dal postup opakovat iterativně, čímž by
pravděpodobně vznikla standardizovaná podoba testové baterie, která by byla v hudebněsportovní oblasti unikátní v celosvětovém měřítku.
Ze strany studentů a pedagogů na UK FTVS, HAMU a AWFIS se výzkum setkal
s příznivým přístupem a odezvou. Samotní pedagogové a trenéři jsou si vědomi absence
testů pro posuzování rytmického cítění a také významné role hudebně pohybové výchovy ve
vyučovacím a tréninkovém procesu. Tvorbu nových testů pro rytmické cítění přijímali
pozitivně. Po celou dobu testování probíhala mezi studenty a pedagogy vzájemná skvělá
spolupráce.
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace,
přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn
(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a
biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve
výzkumném projektu v rámci doktorského projektu s názvem Ověření rytmických
schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport
prováděné na katedře gymnastiky na UK FTVS.
Projekt je financován z Grantové agentury UK.
Cílem projektu je vytvořit soubor testů pro ověřování rytmických schopností studentů vysokých škol
v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Při výzkumu bude použita metoda testování, respektive
nově vzniklé testy se budou ověřovat v praxi. Jedná se o neinvazivní metodu. Testy se skládají z části
poslechové, kdy studenti vyslechnou hudební testové úkoly, na které písemně odpovídají do
záznamových archů. Tato část se provádí skupinově. Dále z části pohybové a) reprodukční, kdy pouze
student opakuje po examinátorovi vytleskané rytmy a osvojený pohybový motiv do hudebního
podkladu; b) produkční, kdy student sám vytvoří dle hudební předlohy pohybový motiv a pak ho
předvede. Tyto dvě části jsou posuzovány po jednotlivcích. Testování bude probíhat během výuky
v předmětu Rytmické gymnastiky, tak aby vyučující jednotka nebyla narušena. Celkem bude třeba 3 –
4 výukových hodin v necelém 90 minutovém rozsahu. Obsah testů odpovídá náplni a výstupům výuky
Rytmické gymnastiky, která je formou hudebně pohybové výchovy se zaměřením na osvojení
esteticko-koordinačních dovedností. A tudíž i rytmické cítění, které testy posuzují, jsou nezbytnou
součástí výuky Rytmické gymnastiky.
Jedná se o bezbolestný zásah, studenti se budou účastnit testování převážně po jednotlivcích.
K provádění testů jsou požadovány pouze základní pohybové dovednosti.
První skupina testů je poslechová a probíhá skupinově, druhá a třetí skupina je pohybová a probíhá
individuální formou. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u
aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Předpokládáme, že výsledky výzkumu
disertační práce poskytnou nové poznatky o vybrané problematice a stanou se základem pro teoretický
výzkum v oblasti posuzování rytmických schopností, a pro praktické využití ve výuce a vzdělávání.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Výsledky testů rytmických
schopností budou využity pouze pro vědecké účely, a tudíž statisticky zpracovány z důvodu možné
redukce baterie testů a ověření nepřekrývání testů při posuzování jednotlivých komponent rytmických
a hudebně-pohybových schopností. Vytvořené testy, jejich návod k použití a výsledky budou
zpracovány do manuálu, na CD nebo DVD pro využití v praxi.
Vzhledem k povaze testů bude znát proband své výsledky okamžitě. Získaná data budou zpracovávána
a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v doktorské práci, případně v odborných
časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné
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práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou
pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data
nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele projektu doc. PhDr. Viléma Novotná
Jméno a příjemní hlavního řešitele projektu: Mgr. Alena Kašparová
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ………………..

Podpis: .............................
Podpis: .............................
Podpis:............................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí
ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast
ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi
UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................Podpis: ..........................................
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Příloha č. 3: Notový zápis pro testový oddíl Percepční dovednosti a činnosti (položky 1
až 18)

120

121

122

123

124

Příloha č. 4: Grafický záznam vytleskávaných rytmů pro testový oddíl Reprodukční
dovednosti a činnosti (položky 19, 20, 21)

125

Příloha č. 5: Názvoslovný popis cvičení pro testový oddíl Reprodukční dovednosti a
činnosti (položky 22 až 27)

1. Cvičení na metronom (testová položka č. 22)
ZP: stoj spojný, připažit
1: stoj pokrčmo přednožný P, P upažit, L předpažit
2: přinožit P, připažit
3: stoj pokrčmo přednožný L, L upažit, P předpažit
4: přinožit L, připažit
1 – 3: rytmické skrčování zánožmo na místě s následující polohou paží: 1: upažit, 2: vzpažit,
3: upažit
4: poskok do stoje spojného a tlesknout před tělem

2. Cvičení na metronom (testová položka č. 23)
ZP: stoj rozkročný, připažit
1 - 2: skrčit připažmo a tlesknout 2x před tělem, při 2. tlesknutí odrazem výskok vzhůru
3: dopad do podřepu rozkročného
4: propnutím kolen stoj rozkročný a plesknutí o stehna

3. Cvičení na metronom (testová položka č. 24)
ZP: stoj rozkročný, připažit
I. 1 – 2: výdrž ve stoji rozkročném – připažit vpřed, dlaně vpřed, ruce v pěst, lokty u těla
3 – 4: skrčit připažmo, ruce k sobě
II. 1 – 2: podřep rozkročný – rytmické bubnování rukama v pěst ve výši pasu
3: stoj rozkročný, upažit, otočit hlavu vlevo
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4: otočit hlavu zpět – vzpažit a tlesknout

4. Cvičení s hudbou a ozvučnými dřívky: Madona, Hung up (testová položka č. 25)
ZP: stoj spojný, připažit, v každé ruce ozvučné dřívko
1: stoj pokrčmo přednožný P, P upažit, L předpažit
2: přinožit P - skrčit připažmo a ťuknout dřívky před tělem
3: stoj pokrčmo přednožný L, L upažit, P předpažit
4: přinožit L, skrčit připažmo a ťuknout dřívky před tělem
1 – 3: rytmické skrčování zánožmo na místě s následující polohou paží: 1: upažit, 2: vzpažit
a ťuknout dřívky nad hlavou, 3: upažit
4: poskok do stoje spojného a skrčit připažmo a ťuknout dřívky před tělem

5. Cvičení s hudbou a ozvučnými dřívky: Desperates housewifes, Juice (testová položka
č. 26)
ZP: stoj rozkročný, připažit, v každé ruce ozvučné dřívko
1 - 2: skrčit připažmo a ťuknout 2x před tělem, při 2. úderu odrazem výskok vzhůru
3: dopad do podřepu rozkročného
4: propnutím kolen stoj rozkročný, skrčit připažmo a ťuknout dřívky před tělem

6. Cvičení s hudbou a ozvučnými dřívky: Justin Timberlake, Can´t stop the feelling
(testová položka č. 27)
ZP: stoj rozkročný, připažit, v každé ruce ozvučné dřívko
I. 1 – 2: výdrž ve stoji rozkročném – připažit vpřed, dlaně vpřed, ruce v pěst, lokty u těla
3 – 4: skrčit připažmo, ruce k sobě
II. 1 – 2: podřep rozkročný – rytmické ťuknutí dřívky 2x ve výši pasu
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3: stoj rozkročný, upažit, otočit hlavu vlevo
4: otočit hlavu zpět – vzpažit a ťuknout dřívky nad hlavou
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Příloha č. 6: Záznamový arch

Vysoká škola:
Hudební vzdělání a zájmy (ZUŠ, sbor, sólový zpěv, hra na hudební nástroj atd.):
Percepční testy
A
B
C

Reprodukční testy
A
B
C

Produkční testy
A

Úkol 1.
Úkol 2.
Úkol 3.
Úkol 4.
Úkol 5.
Úkol 6.

Pomůcky:
Z = změna
S = stejně
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Příloha č. 7 – Výsledky explorační faktorové analýzy
V této příloze jsou v tabulkové podobě zobrazeny výsledky explorační faktorové
analýzy. Tabulka 1 zobrazuje faktorové zátěže a komunalitu3 jednotlivých položek, dále pak
vysvětlený rozptyl pro různé typy rotace pro tři extrahované faktory.
Tabulka 1 - Faktorové zátěže, komunalita a procento vysvětleného rozptylu pro různé typy rotace – 3 faktory.

Ortogonální rotace Varimax
F1
F2
F3
Item1
-0.32
0
0.22
Item2
0.36 0.09 -0.03
Item3
0.27 0.6 0.07
Item4
0.23 0.39 -0.32
Item5
0.4 0.46 -0.02
Item6
0.22 0.35 0.22
Item7
0.02 -0.02 0.22
Item8
-0.01 -0.29 -0.35
Item9
-0.04 0.14 0.2
Item10
0.1 0.08 0.32
Item11
0.25 0.03 0.06
Item12
0.06 0.32 0.03
Item13
0
0.09 0.42
Item14
0.28 0.31 -0.31
Item15
0.02 -0.46 -0.05
Item16
0.07 0.31 0.14
Item17
0.37 0.16 -0.18
Item18
0.15 -0.14 0.12
Item19
0.51 0.29 -0.08
Item20
0.51 0.15 0.08
Item21
0.46 0.16 0.21
Item22
0.59 0.05 0.06
Item23
0.35 0.05 -0.13
Item24
0.56 0.13 -0.13
Item25
0.62 -0.04 0.29
Item26
0.58 0.12 0.06
Item27
0
0.64 0.18
Item28
0.77 -0.05 0.19
Vysvětlený
0.15 0.06 0.04
rozptyl
Kumulativní
0.15 0.21 0.25
rozptyl

h2
0.15
0.14
0.44
0.30
0.37
0.22
0.05
0.21
0.06
0.12
0.07
0.11
0.18
0.27
0.21
0.12
0.19
0.06
0.35
0.29
0.28
0.35
0.15
0.35
0.47
0.35
0.44
0.63

Šikmá rotace Oblimin
F1
F2
F3
Item1
-0.26 0.09 -0.28
Item2
0.31 0.05 0.11
Item3
0.06 0.62 0.05
Item4
-0.01 0.3 0.41
Item5
0.21 0.44 0.15
Item6
0.15 0.41 -0.13
Item7
0.09 0.03 -0.22
Item8
0
-0.4 0.31
Item9
-0.04 0.21 -0.19
Item10
0.16 0.16 -0.29
Item11
0.25 0.02
0
Item12
-0.06 0.34 0.02
Item13
0.09 0.21 -0.41
Item14
0.06 0.22 0.4
Item15
0.18 -0.5 0.01
Item16
0
0.35 -0.09
Item17
0.24 0.09 0.28
Item18
0.24 -0.13 -0.1
Item19
0.36 0.24 0.22
Item20
0.46 0.13 0.04
Item21
0.44 0.18 -0.1
Item22
0.57 0.01 0.07
Item23
0.29 -0.02 0.21
Item24
0.46 0.05 0.25
Item25
0.7 -0.03 -0.17
Item26
0.54 0.09 0.07
Item27
0.55 0.13 0.15
Item28
0.83 -0.08 -0.04
Vysvětlený
0.13 0.7
0.5
rozptyl
Kumulativní
0.13 0.2 0.25
rozptyl

h2
0.15
0.14
0.44
0.30
0.37
0.22
0.05
0.21
0.06
0.12
0.07
0.11
0.18
0.27
0.21
0.12
0.19
0.06
0.35
0.29
0.28
0.35
0.15
0.35
0.47
0.35
0.44
0.63

3

U ortogonálního typu rotace odpovídá komunalita součtu kvadrátu faktorových zátěží a vyjadřuje, jak moc je
daná položka vysvětlena extrahovanými faktory (tím více, čím bližší je hodnota 1).
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Následující tabulka (tabulka 2) zobrazuje faktorové zátěže a komunalitu jednotlivých
položek, dále pak vysvětlený rozptyl pro různé typy rotace pro 4 extrahované faktory.
Tabulka 8 - Faktorové zátěže, komunalita a vysvětlený rozptyl pro různé typy rotace – 4 faktory.

Ortogonální rotace Varimax
F1
F2
F3
F4
Item1
-0.31 -0.01 -0.09 0.22
Item2
0.36 0.09 0.03 -0.01
Item3
0.25 0.6 0.09 0.07
Item4
0.19 0.4 0.13 -0.35
Item5
0.47 0.47 -0.15 0.04
Item6
0.08 0.4 0.41 0.18
Item7
0
-0.02 0.07 0.21
Item8
-0.02 -0.29 0.02 -0.36
Item9
0.03 0.14 -0.24 0.26
Item10
0.11 0.08 -0.02 0.34
Item11
0.29 0.02 -0.07 0.09
Item12
0.04 0.32 0.02 0.03
Item13
-0.03 0.09 0.1
0.4
Item14
0.31 0.31 -0.05 -0.28
Item15
0.03 -0.45 0.01 -0.05
Item16
0.09 0.3 -0.05 0.15
Item17
0.35 0.17 0.1 -0.18
Item18
0.01 -0.14 0.5 0.05
Item19
0.41 0.32 0.37 -0.14
Item20
0.4 0.18 0.4 0.03
Item21
0.32 0.2 0.49 0.16
Item22
0.5 0.07 0.34 0.02
Item23
0.35 0.06 0.07 -0.13
Item24
0.57 0.13 0.06 -0.11
Item25
0.59 -0.03 0.19 0.29
Item26
0.62 0.13 -0.02 0.1
Item27
0.65 0.18 0.07 0.04
Item28
0.78 -0.05 0.13 0.22
Vysvětlený
0.13 0.06 0.05 0.04
rozptyl
Kumulativní
0.13 0.2 0.25 0.28
rozptyl

h2
0.15
0.14
0.43
0.34
0.46
0.37
0.05
0.22
0.14
0.13
0.10
0.11
0.18
0.27
0.20
0.12
0.19
0.28
0.43
0.35
0.40
0.38
0.15
0.36
0.46
0.42
0.46
0.67

Šikmá rotace Oblimin
F1
F2
F3
-0.22 0.13
-0.29
0.32 0.05
0.11
0.04 0.55
0.14
-0.09 0.2
0.5
0.32 0.46
0.17
-0.06 0.34
-0.02
0.06 0.05
-0.21
-0.03 -0.43
0.28
0.1 0.29
-0.24
0.2
0.2
-0.29
0.32 0.05
-0.03
-0.07 0.31
0.06
0.06 0.22
-0.37
0.1 0.18
0.41
0.17 -0.45 -0.05
0.04 0.35
-0.06
0.21 0.04
0.3
0.01 -0.24 -0.04
0.34
0.2 0.12
0.13
0.29 0.05
0
0.23 0.1
0.13
0.44 -0.05
0.22
0.27 -0.04
0.26
0.47 0.02
0
-0.16
0.66
0.06
0.61 0.12
0.15
0.57 0.12
0.84 -0.06 -0.06

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
Item11
Item12
Item13
Item14
Item15
Item16
Item17
Item18
Item19
Item20
Item21
Item22
Item23
Item24
Item25
Item26
Item27
Item28
Vysvětlený
0.12
rozptyl
Kumulativní
0.12
rozptyl

F4
-0.02
-0.01
0.13
0.12
-0.16
0.48
0.09
-0.05
-0.2
0.01
-0.1
0.06
0.16
-0.09
-0.06
-0.01
0.05
0.5
0.34
0.37
0.49
0.28
0.01
-0.03
0.12
-0.1
0
0.03

0.06

0.05

0.05

0.18

0.23

0.28
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h2
0.15
0.14
0.43
0.34
0.46
0.37
0.05
0.22
0.14
0.13
0.10
0.11
0.18
0.27
0.20
0.12
0.19
0.28
0.43
0.35
0.40
0.38
0.15
0.36
0.46
0.42
0.46
0.67

Příloha 8 – Výsledky konfirmační faktorové analýzy
Vzhledem k poměrně značnému obsahu výsledků této analýzy je uveden zdrojový
kód programu R, který po zkopírování do programu a následném spuštění zobrazí výsledek.

library(lavaan);library(semPlot)

# Pro spravnou funkci je treba nastavit cestu datoveho souboru
library(readxl)
vysledky_vsechny<-read_excel("C:/...")

### Model1 = Percepce(Item 1-18), Reprodukce (Item 19-27), Produkce
(Item28) ###
model1 <'Percepce=~Item1+Item2+Item3+Item4+Item5+Item6+Item7+Item8+Item9+Item10+It
em11+Item12+Item13+Item14+Item15+Item16+Item17+Item18
Reprodukce=~Item19+Item20+Item21+Item22+Item23+Item24+Item25+Item26+Item27
Produkce=~Item28
Produkce ~ Reprodukce
Produkce ~ Percepce'

fit1 <-cfa(model1, data=vysledky_vsechny)
summary(fit1, standardized=T,fit.measures=T,rsq=T)
a <semPaths(fit1,whatLabels='par',nCharNodes=2,sizeLat=8,sizeMan=3,layout="tr
ee2",style='lisrel',rotation=4,edge.color="black")
b <-semPaths(fit1,,nCharNodes
=2,sizeLat=10,sizeMan=4,layout="tree2",style='lisrel',rotation=4,edge.colo
r="black")
title("Model Percepce, Reprodukce, Produkce")

model30 <'Percepce=~Item1+Item2+Item3+Item4+Item5+Item6+Item7+Item8+Item9+Item10+It
em11+Item12+Item13+Item14+Item15+Item16+Item17+Item18
Reprodukce=~Item19+Item20+Item21+Item22+Item23+Item24+Item25+Item26+Item27
Produkce=~Item28'
fit30 <-cfa(model30, data=vysledky_vsechny)
summary(fit30, standardized=T,fit.measures=T,rsq=T)
a<-
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semPaths(fit30,whatLabels='par',nCharNodes=2,sizeLat=8,sizeMan=3,layout="t
ree2",style="lisrel",rotation=4,edge.color="black")
c<-semPaths(fit30,nCharNodes
=2,sizeLat=10,sizeMan=4,layout="tree2",style="lisrel",rotation=4,edge.colo
r="black")
title("Model Percepce, Reprodukce, Produkce")
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Příloha 9 – Výsledky IRT faktorové analýzy
V následující tabulce jsou shrnuty parametry rozlišitelnosti (a) a obtížnosti (b)
položky modelu 1.
Tabulka 9 – Parametry ICC křivek pro model 1.

Položka
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18

a
0.776
1.027
1.798
1.006
2.433
1.046
7.559
0.343
0.115
3.54
0.581
0.667
3.195
1.489
0.528
0.482
1.061
0.583

b
34.3
-1.273
-0.685
-1.393
-0.696
-0.472
1.671
78.17
4.226
0.826
-2.454
-0.334
1.509
-1.67
53.39
-0.42
-0.256
32.53

g
0.364
0
0
0.001
0
0
0.699
0.355
0.013
0.587
0.021
0.209
0.324
0
0.43
0.002
0.011
0.636

Položka
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28

a
1.695
1.585
1.442
1.788
0.77
1.783
2.253
2.035
2.505
6.134

b
-0.673
0.597
-0.014
0.384
0.177
0.101
0.429
-0.222
-0.054
0.224

g
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V následující tabulce jsou shrnuty parametry rozlišitelnosti (a) a obtížnosti (b)
položky modelu 5.
Tabulka 10 – Parametry ICC křivek pro model 5.

Položka
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27

a
1.795
1.457
1.351
2.009
0.901
1.718
1.59
2.013
2.647

b
-0.637
0.668
0.014
0.397
0.193
0.128
0.539
-0.207
-0.041
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