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Anotace
Diplomová práce „Možnosti využití tance u osob s mentálním
postižením“ se zabývá účinky tance a pohybu na jedince s mentálním
postižením. Vymezuje pojmy důležité pro tuto práci, seznamuje
s některými technikami taneční terapie a styly využitelnými pro osoby
s mentálním postižením. Práce popisuje využití tanečních technik ve třech
navštívených zařízení. Navrhuje tanečně pohybové lekce, které jsou
řazeny podle věku. Součástí je CD s několika vysvětlenými prvky
orientálního tance.

Abstract
The Diploma thesis „Possibility of using dance for people with
mental disabilities“ is providing of effects on dancing and movement
to person with mental disabilities. Limited notions important for this
thesis to get acquainted with some techniques of dance therapy and styles
using for people with mental disabilities. Thesis describes using
the dancing techniques in three visited institution. It suggests dance
and movement lessons divided according to the age. A part of thesis is CD
with several explained segment of belly dancing.
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Úvod
Tanec provází člověka od nepaměti. V průběhu staletí však
procházel velkým vývojem. Byla období, kdy tanec byl akcentován
a dostal se do popředí zájmu, byl neodmyslitelnou součástí lidského
ţivota (jako příklad nám můţe slouţit starořecká společnost). V jiných
obdobích (například ve středověké společnosti, kdy měla velký vliv
církev) oproti tomu byl tanec povaţován za cosi nečistého, ďáblův nástroj.
Dnes se opět tanec dostává do popředí zájmu, vznikají nejrůznější taneční
styly, školy a dokonce i taneční soutěţe, které vysílají televizní stanice,
vystupují v nich známé osobnosti dnešní doby a těší se velkému zájmu
diváků.
Předkládaná práce má za úkol nastínit moţnosti vyuţití tance
a tanečních technik pro klienty s mentálním postiţením. Velká část je
věnována taneční terapii, ale zabývám se i tancem jako zájmovou činností.
V závěrečné části popisuji taneční lekce, které jsem navštívila
v rámci přípravy diplomové práce.
V diplomové práci uvádím i návrhy lekcí, které je moţné vyuţít
v práci s klienty s mentálním postiţením. Je však vhodné je přizpůsobit
vzhledem ke specifickým potřebám klientů.
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1. Vymezení pojmů
Kapitola vymezuje některé základní pojmy rozhodné pro tuto práci.

1.1.

Mentální postiţení
Pojem mentální retardace vychází z latinských slov „mens“, které

znamená mysl, duše a „retardare“ – opozdit, zpomalit. Doslovný překlad
by tedy zněl „opoţdění mysli“. Mentální retardace je však ve skutečnosti
podstatně sloţitější syndromatické postiţení, které postihuje celou
osobnost člověka s mentálním postiţením (Slowík, 2007).
Z mentálního

postiţení

vyplývá

celkové

sníţení

rozumové

schopnosti jedince s postiţením, které vzniklo v průběhu jeho vývoje a je
obvykle provázeno niţší schopností orientovat se v ţivotě. Projevuje se
zpomaleným a zaostávajícím vývojem, ohraničenou moţností vzdělávání
a nedostatečnou sociální adaptací (Švarcová, 2000).
Podle vzniku postiţení rozlišujeme vrozenou a získanou mentální
retardaci. Vrozená mentální retardace vzniká v období prenatálním,
perinatálním nebo postnatálním do 2 let ţivota dítěte na základě
poškození nebo odchylného vývoje centrální nervové soustavy (Švarcová,
2000).
Získaná mentální retardace vzniká po 2. roce ţivota na základě
zastavení nebo rozpadu procesu normálního mentálního vývoje, který je
zapříčiněn úrazem, poruchou, onemocněním, otravou (Švarcová, 2000).
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1.2.

Terapie
„Snaha pomoci lidem změnit jejich patologické (či neţádoucí)

myšlení, emoce a chování doprovázela lidské společenství odpradávna.
Pravěcí léčitelé směřovali prakticky stejným směrem jako současní
terapeuti. Co se však změnilo v průběhu novověku, byla změna celkového
společenského klimatu a posun v oblasti teorie. Zájem o „věci
psychologické“ přestal být výsadou uţšího okruhu specialistů a stal se
součástí širší společenské „výbavy“. Tento zájem o psychické procesy
a moţnosti jejich ovlivňování šel ruku v ruce s budováním nové teoretické
základny, která se postupně uvolnila z výsadního „područí“ psychologie
a medicíny. Za vzorový příklad zmíněného pohybu můţe slouţit vývoj
psychoterapie a vlastně jejích tzv. „uměleckých terapií“ “ (Valenta; Müller,
2004, s. 154).
Schmidbauer (1994) uvádí, ţe psychoterapie je „léčba duše“
a zahrnuje velké mnoţství psychologických metod, které slouţí
k odstranění poruch proţívání a chování.
Termín terapie je odvozeno od řeckého slova doprovázeti
(Šimanovský, 1998).
Podle Langmaiera, Balcara a Špitze (2000) existují v dnešní
psychoterapii dva základní přístupy k psychologické pomoci člověku.
První přístup nazývají objektivizujícím, „přírodovědným“. Tato teorie je
příznačná pro dnešní lékařství, ptá se po příčinách, mechanismech
a následcích u porušených funkcí a narušeného vývoje člověka. Kratochvíl
(in Langmaier; Balcar; Špitz, 2000) uvádí, ţe psychoterapie je jedním
ze základních druhů léčby. Cílem je pomoci nemocnému člověku
při zvládání jeho choroby a jejích následků.
Druhý přístup je typický pro humanitní obory a je označován
za subjektivizující, „antropologický“. Podle Širokého „je psychoterapie
zvláštním druhem setkání a spolubytí člověka s člověkem, které trpícího
9

zprošťuje některých jeho dosavadních vnitřních omezení a přináší mu
hlubší porozumění sobě samému, bezprostřednější proţívání smyslu ve
svém ţivotě a vede ho k plnějšímu uskutečňování tohoto smyslu. Hledá
odpovědi na otázky hodnot, smyslu a cílů v osobním ţivotě člověka“
(Langmaier; Balcar; Špitz, 2000, s. 28).
„Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby
odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, jeţ směřují od
odstranění či zmírnění neţádoucích potíţí, nebo odstranění jejich příčin,
k jisté prospěšné změně“ (Müller, 2005).
V zásadě existují čtyři klasické formy terapie

– jedná se

o psychoterapii, fyzioterapii, chirurgickou terapii a farmakoterapii.
Terapie, které vyuţívají umělecké formy, bychom mohli zařadit
do

skupiny

psychoterapie

vyuţívajících

prostředků

obecně

psychologických (Valenta; Müller, 2004).
Jak udává Slowík (2007), znamená terapie (z hlediska speciální
pedagogiky)

kaţdý

odborný

postup,

který

pomáhá

dosahovat

výchovných a vzdělávacích cílů a současně má také léčebný efekt.
Dle Müllera (2005, s. 13) mohou terapeutické přístupy „vycházet
z nejrůznějších zdrojů a vyuţívat nejrůznějších prostředků, metod, technik
a forem práce. Pro veškeré vyuţívané terapie vţdy platí, ţe:
- probíhají v určitém prostředí a v určitém čase (např. v denním
či týdenním stacionáři, v léčebné komunitě, v ambulanci, ve více
či méně pravidelných intervalech, dlouhodobě či krátkodobě atp.),
- mají určitou organizační formu (např. individuální, skupinovou,
rodinnou, párovou atp.),
- odpovídají určité orientaci terapeuta (jeho terapeutický přístup
i metody práce by měly mít předem zvolenou koncepci),
- závisí na věku, příčinách potíţí a symptomech klienta (např. zdali jde
o děti či dospělé, zdali bude nasazena léčba kauzální, jeţ odstraňuje
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příčiny, nebo symptomatická, jeţ odstraňuje či zmírňuje doprovodné
nevhodné projevy atp.),
- mohou být prvotně zaměřeny na somatické, nebo na psychické změny
u klienta (terapeut můţe vycházet například z báze fyzioterapeutické,
psychoterapeutické atp.),
- bývají zacíleny léčivě, ale také preventivně a rehabilitačně (to znamená,
ţe můţe být dosahováno nejen prospěšné změny, ale současně
i zmenšováno riziko vzniku a rozvoje dalších potíţí a napomáháno
v úpravě směrem k původnímu stavu).“
„Umělecké terapie“, které se uplatňují ve speciální pedagogice
vychází ze skupiny tzv. terapeuticko-formativních přístupů, které
korespondují do jisté míry s výchovou. Tyto přístupy mají svoji
metodologickou a teoretickou základnu v psychoterapiích, které vyuţívají
jak terapeutických, tak formativních vlivů specifických lidských činností.
Terapeutické vlivy se snaţí působit ţádoucí změny při „patologiích“,
formativní působí na osobnostní růst (Valenta; Müller, 2004).
Ve speciální pedagogice by se měly uplatňovat zejména expresivní
terapie, které nevychází z verbální psychoterapie zaloţené na slovním
vyjadřování.
„Umělecké terapie“ můţeme definovat jako „záměrné a cílevědomé
upravování narušené činnosti organizmu za pomoci uměleckých aktivit“
(Valenta; Müller 2004).
Podle Valenty a Müllera (2004) v rámci terapií vyuţívaných
ve speciální pedagogice většinou nejde o kauzální léčbu, ale o úpravu
symptomů,

změnu

chování

a

osobnostní

růst

klientů,

tedy

symptomatickou terapii. Dále vymezují obecné cíle, kterých chceme
v terapii dosáhnout. Jedná se o:
- eliminování vlivu stresorů a sníţení tenze
- posilování motivace k pozitivní změně
- budování komunikačních dovedností
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- budování dovednosti pozitivní sociální interakce
- vytvoření schopnosti vhledu do sociálních situací (včetně modelování
chování)
- podpora sebereflexe, reálného sebehodnocení a sebeovládání
Müller (in Krejčířová, 2002, s. 101) uvádí, ţe „podle vyuţívaných
prostředků můţeme terapeutické metody ve speciální pedagogice
roztřídit na následující základní skupiny:
1. terapie hrou
2. pracovní terapie (činnostní terapie)
3. psychomotorické terapie
4. expresivní terapie (arteterapie)
5. terapie s účastí zvířete.“

1.3.

Tanec
„Tanec je pohybová aktivita člověka, při níţ jsou rytmickým

pohybem

těla,

zpravidla

doprovázeným

hudbou,

popř.

zpěvem,

vyjadřovány ideje nebo emoce“ (Ottova encyklopedie A-Ţ, s. 1011).
Podobnou definici uvádí i encyklopedie Universum (2001, 9. díl, s.
378), podle které tancem rozumíme „rytmické tělesné pohyby spjaté
s gestikou a mimikou, jimiţ mají být zobrazeny či vyjádřeny duševněduchovní procesy nebo vnější dění, většinou ve spojení s hudbou.“
Tanec

zaujímal

důleţité

místo

a

funkci

v ţivotě

člověka

od nepaměti. Pro svou schopnost vyjádřit ţivot samotný, byl tanec
součástí ţivota jiţ od počátků lidské existence a společně s hudbou tvořil
prostředek k sebevyjádření. Ţít znamená pohybovat se, souznít s rytmy
svého těla i okolí. Ve všech kulturách se jako první pokusy o komunikaci
projevuje preverbální vyjadřování, ať jiţ to je malba, hudba nebo právě
tanec. Výrazy těla a gesta byla prostředkem k vyjadřování a sdílení
zkušenosti.
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Tanec byl nedílnou součástí rituálů a posvátných obřadů, které
tvořily důleţitou součást ţivota dávných civilizací, jako je například
narození dítěte, sňatek nebo úmrtí. Rituály měly velmi důleţitou
psychohygienickou funkci, pomáhaly jedinci smířit se s rytmy v přírodě
a s procesy změny, zrání a dospívání (Číţková, 2005, s. 13).
Tanec „míval podobu zpodobení mýtů, přírodních a jiných událostí
(válečné tance), často s maskami, které zastupovaly duchy mrtvých nebo
hrdinů“ (Universum, 2001, 9. díl, s. 378).
Tanec byl nedílnou součástí starořecké společnosti, byl uměním
milovaným a respektovaným. Vyuţíval se také ve výchově mládeţe
a v divadelních představeních.
„Kultivace fyzické a duševní zdatnosti bojovníků, aristokratů,
zájem o pěstování subjektivního náhledu na svět prostřednictvím záţitků
(radosti, smutku) vede ke vzniku harmonické osobnosti. Zrodil se ideál
Kalokagáthie, který byl provázen poznáním, ţe harmonické sladění fyzis
a Duše je nezbytným předpokladem pro rozvoj lidské individuality“
(Jebavá, 1998, s. 45).
V starověkém Řecku se dokonce pořádaly taneční soutěţe.
Řecký tanec má mnoho společného s dnešním moderním tancem.
Jsou to zejména lehkost a rytmičnost pohybu, ale i techniky známé
v klasickém tanci jako jsou skoky, otočky nebo krokové variace,
akrobatické prvky. Tančilo se sólově, ale i ve skupině (Jebavá, 1998).
„Ve starém Římě byl tanec pěstován jako podívaná, zejména
v podobě pantomimy“ (Universum, 2001, 9. díl, s. 378).
„Ve středověku se vytvářel tanec vyšší společnosti, vedoucí
k uměleckým formám. Tanec se vyvíjel ve třech hlavních formách (lidový,
společenský, jehoţ předobrazem byl od 15. století dvorský tanec, a balet)“
(Ottova encyklopedie A-Ţ, s. 1011).
Podle Balaše (2003) můţeme tance z hlediska cílů rozdělit na tři
skupiny, které se vzájemně prolínají a ovlivňují:
13

- Tance obřadní, které byly vyuţívány v minulosti, dnes se s nimi
můţeme

setkat

zejména

u

primitivních

civilizací

v rámci

(náboţenských) obřadů.
- Tance jevištní, které mají za úkol pobavit diváka, navodit mu uvolnění
a příjemný záţitek.
- Tance společenské, které jsou přínosem pro tanečníka.

1.4.

Rytmus
S tancem úzce souvisí také rytmus. Je to právě rytmus, co vede naše

kroky, co předurčuje, jakým způsobem budeme ţít, jak tančit.
Rytmus nás doprovází od začátku ţivota aţ do konce. Čím jiným je
tlukot srdce neţ rytmem?
S rytmem se setkáváme jiţ v matčině lůně, kde nás konejší rytmus
matčina srdce. Později se k tomuto rytmu snaţí přiblíţit plačící dítě, která
hledá útěchu v konejšivém objetí dospělého. Stejné uklidnění nám přináší
i mořský příboj (D´Andrea, 1998).
Rytmus pochází z řeckého rhytmós, které znamená míra, rytmus,
proporce. V hudbě je rytmus elementem, který reguluje trvání tónu.
Rytmus je také opakování v ustáleném pořadí (Slownik wyrazów obcych,
2001).
Rytmus si představujeme jako něco, co stále proudí, co stále ţije
(Bláhová, 1949).
„Rytmus je tedy nezbytnou potřebou lidské bytosti a dosaţení
pravidelného rytmu pohybů a ţivotních cyklů je základní podmínkou
harmonického rozvoje celé osobnosti“ (D´Andrea, 1998, s. 13).
Rytmus osobnosti souvisí s temperamentem. Nejen kaţdý typ
ţivota má svůj vlastní rytmus, ale reaguje i na rytmus kolem sebe
(Bláhová, 1949).

14

Podle Kröschlové (1998) patří do oblasti rytmu jak pravidelné, tak
i nepravidelné střídání fází, které podléhá určitému řádu.
Rytmicky opakované pohyby působí pozitivně na tělesnou
i duševní stránku člověka. „Kdyţ například tělesný rytmus rozpoutají síly
psychické (hudba), projeví se sloţkami organickými, pohybem těla. Tato
kříţící se činnost má velmi příznivý zpětný vliv na organický a psychický
rozvoj člověka“ (Bláhová, 1949, s. 105).
Dle Bláhové (1949) můţeme rozdělit rytmus na dvě hlavní skupiny
- přirozený a umělý.
Přirozený rytmus lze dále rozdělit na:

1) Fyzický, který pozorujeme v jevech, jeţ se vlivem
přírodních zákonů pravidelně střídají a nebo vykazují
souměrnost. Jedná se například o den a noc, příliv a odliv,
některé chemické procesy.
2) Organický,

který

se

odehrává

zejména

v ţivých

organismech. Jako příklad můţeme uvést dýchání nebo
tlukot srdce.
3) Psychický je dán zákony o psychickém dění a jeví se
jako pravidelné střídání duševních pochodů.
4) Sociální vidíme ve společenském ţivotě, který je
utvářen zákony stejně jako ţivot individuální (Bláhová,
1994).
Umělý rytmus vytvořila kultura. Jedná se o přirozený rytmus, který
kultura zušlechtila. Při zušlechťování respektuje zákony přírody, dá však
rytmu určitou formu. Tento rytmus můţeme pozorovat v umění jako je
například hudba, básnictví, sochařství nebo tanec (Bláhová, 1994).
Podle Šimanovského (1998) má hra s rytmem nebo bicími nástroji
skvělou odezvu u osob se speciálními potřebami, zejména u osob
s mentálním postiţením.
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1.5.

Taneční terapie

Taneční terapie vznikla spolu s hnutím terapií zaměřených na tělo
v USA ve 40. letech. Východiskem pro vznik této terapie je psychoanalýza,
zejména ale proklamuje „osvobození těla“ nebo „svobodné sebevyjádření“
(Dosedlová in Müller, 2005).
Taneční terapii můţeme zařadit mezi arteterapii v širším slova
smyslu, kam patří i další terapie jako například muzikoterapie,
biblioterapie nebo dramaterapie (Valenta; Müller 2004).
Taneční terapie je působení na člověka pomocí tance a pohybu.
Vychází z myšlenky, ţe schopnost vyjádřit se pohybem je člověku
vrozená.
Vedle výrazu „taneční terapie“ se v literatuře můţeme setkat
s pojmem „pohybová terapie“. Tento pojem zavedli odborníci, kteří se
chtěli odlišit od tance, jako umělecké činnosti. Výraz „tanec“ je u nás
chápán velmi úzce, proto můţe dojít k jeho nepochopení v rámci terapie.
Nejdůleţitější pro taneční terapii je teorie, která zdůrazňuje význam
spojení mezi emocemi, tělem a myslí. Naše existence vychází z pohybu,
ať uţ vědomého, vycházejícího z vůle nebo nevědomého, který reaguje
na prostředí okolo nás a vnitřní vjemy (Chaiklin, 1975).
Taneční terapeut vyuţívá vztahu mezi emocemi, tělem a svalovými
vzorci. Lidé vyjadřují silné emoce (jako smutek, radost, hněv a jiné)
pohyby těla. Tyto patří ke zkušenostem, které vznikají z reakcí na vnější
podněty. Terapeut pracuje s obráceným postupem – tedy prací se
svalovými vzorci, které se vztahují k emocím. Reorganizací pohybu
umoţní jedinci navázat kontakt se zdroji emocionálního omezení a najít
nové a více uspokojivé způsoby chování.
Zprvu je ţivot zastoupen taktilními, termálními a bolestivými
vjemy, na které novorozenec reaguje pohybem. Tato aktivita začíná
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náhodně a nekoordinovaně. Spolu s vývojem dítěte se rozvíjí i hrubá
motorika. Pokud dítě po něčem touţí, snaţí se to získat a rozvíjí se tím
právě i motorika. Dospělí sledují komunikaci dítěte a reagují na ni.
S rozvojem řeči je od pohybu jako způsobu komunikace upouštěno
(Chaiklin, 1975).
Taneční terapie se snaţí rozplést pohybové vzorce a následně s nimi
pracovat. Tyto vzorce vypovídají o tom, jak se člověk adaptoval na ţivot
kolem sebe a jak vyuţívá svou ţivotní sílu.
Při terapii je důleţité si uvědomit, v jakém prostředí klient ţije.
Různé kultury vnímají prostor a dotyky rozdílně (např. na Středním
východě nebo v Asii jsou vzdálenosti, které jsou vnímány jako přijatelné,
menší). Tak jako komunikační systémy jsou ovlivňovány kulturou,
ve které člověk vyrůstá, tak tomu je i u stylů pohybu, které slouţí
k identifikaci se skupinou, ze které pochází. Taneční styl je sociálně,
ekonomicky a kulturně podmíněn.
Nejlépe taneční terapii přijímají klienti, kteří mají blízko k tanci
a pohybovému vyjadřování a lidé, kteří se tanci věnují od dětství.
Poněkud horší postavení mají profesionální tanečníci, kteří jsou svázáni
stereotypy ve vyjadřování. Tyto stereotypy musí odloţit, aby se mohli
vyjádřit spontánně.
Taneční terapie pomáhá zejména řešit problémy s komunikací
a vztahy s druhými. Mezi základní cíle patří uvědomování si a přijetí sebe
sama, jasnější vnímání druhých, vytváření uspokojivých vztahů. Zároveň
terapeut pracuje směrem k lepšímu zpracovávání stresových momentů
a silných emocí, které člověka provází. Taneční terapie se zaměřuje
na pohybovou změnu, která vychází z faktu, ţe mysl a tělo jsou částí téhoţ
výrazu. Změnou je lepší porozumění tělu a jeho signálům, to jedinci
dovolí rozšířit rámec pohybů, má více moţností jak se srovnávat se
ţivotem. Kaţdý člověk by měl odpovídajícím způsobem vnímat
a reagovat na své vlastní pocity a na druhé, coţ by mu mělo dát svobodu
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spontánně pouţívat tělo a jeho pohyby jako expresívní prostředek
s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům.
Pohyb je vnímán jako radostná zkušenost. Radost by mělo přinášet
proţívání všech emocí, i těch negativních, jako je smutek, hněv nebo
vztek, které byly doposud potlačovány. Pohyb nikdy není hodnocen jako
dobrý nebo špatný. Někdy můţe být neadekvátní nebo omezený, ale vţdy
se jedná o individuální vyjádření jedince.
Taneční

terapeuti

pouţívají

své

dovednosti,

kreativitu

a spontaneitu k tomu, aby umoţnili ostatním proţívat na rovině tělesných
vjemů a impulsů a umoţnili jim komunikaci pomocí akce těla. Terapeut
musí mít bohatý pohybový slovník, musí také znát své reakce a vzkazy,
které svým tělem vysílá. Komunikace musí být přímá a jednoduchá,
protoţe tanec je upřímná, nekomplikovaná sebereflexe. Terapeut musí být
připraven na setkání s hněvem a nepřátelstvím, stejně jako odtaţitostí
a apatií, které se mohou vyskytnout v průběhu terapie. Role terapeuta je
často aktivní. Zároveň musí dbát na to, aby aktivita vycházela z potřeb
skupiny nebo jednotlivce, nikoli z potřeb jeho samotného.
Existuje mnoho technik, kterými se jednotlivé styly terapeutů liší.
Někteří pouţívají čistě tanec, jiní pracují na kontinuu, končícím někde
blízko psychodramatu a interakčních technik. Někteří se zabývají pouze
individuální terapií, jiní jsou více naladěni na práci se skupinou. Výběr
hudby k terapii záleţí na terapeutovi a na cílech, které jsou dány a dále
na věku a problémech klientů.
Pro taneční terapii je důleţité mít svůj prostor, kde se klienti mohou
pohybovat, kde jim bude příjemně a budou se cítit bezpečně.
V české literatuře nalezneme zmínky o terapeutickém vyuţívání
pohybových technik a psychogymnastiky, která v sobě zahrnuje prvky
tance, pantomimy a gymnastiky (Číţková, 2005).
V počátcích rozvoje taneční terapie v České republice měla vliv
Americká asociace taneční terapie, která ve spolupráci s Duncan centrem
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pořádala výcvik v tanečně pohybové terapii. V létě roku 2002 vznikla
Česká tanečně terapeutická asociace (Číţková, 2005).

1.6.

Tanec jako zájmová činnost

Rozdíl oproti taneční terapii spočívá v tom, ţe zájmová činnost je
primárně provozována kvůli zájmu, terapeutické účinky můţeme vnímat
jako vedlejší produkt. Oproti tomu v terapii jsou primárním účelem
terapeutické účinky a aţ sekundárním zájem.
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2. Rozdíl mezi tancem jako uměním a taneční terapií

Tancem se aktivně můţeme zabývat ve třech základních podobách,
které se mohou vzájemně prolínat. Jedná se o tanec jako zájem, tanec jako
umění a tanec jako terapii. V této kapitole se pokusím vysvětlit rozdíl mezi
tancem jako uměním a taneční terapií.
Pokud se zabýváme tancem jako uměním, hlavní je výsledek.
Důleţitou roli hraje technické provedení prvků a estetické ztvárnění,
důraz je kladen na oslovení diváků a jejich kladné hodnocení.
V uměleckém pojetí je důleţitým elementem choreografie. Představení
bylo vytvořeno jiţ dříve a nyní jde zejména o její realizaci. Můţeme se
však setkat i s vystoupeními, která jsou zaloţena na improvizaci,
na momentální náladě tanečníka a komunikaci s divákem. Oproti tomu,
pokud se zabýváme taneční terapií, důleţitý je proces a proţitek. Velkou
úlohu má terapeut, který terapii řídí. V taneční terapii se vyuţívají
prostředky psychoterapie. Technika tance není tak důleţitá, je vyuţívána
jen okrajově, zejména pro rozšíření tanečních moţností klientů. Oproti
tomu při tanci jako umění je technika velmi důleţitá.
To, jak klient vnímá vlastní tanec, jak se při něm cítí a co mu
přináší, je podstatné. Při improvizaci jednotlivé taneční scény většinou
vznikají na místě v reakci na situaci a hudbu.
Na rozdíl od tanečníka, se od klienta nevyţaduje taneční průprava
a technické zvládnutí tanečních prvků. Klientovi se dokonce odpustí
i rytmické nepřesnosti, které bychom u tanečníka vnímali rušivě.
Rozdíl také spočívá v místě, kde se vystoupení a terapie odehrávají.
Terapie se obvykle realizuje v tělocvičně nebo tanečním sále, oproti tomu
taneční vystoupení se většinou odehrává na jevišti, i kdyţ to také nemusí
být pravidlem.
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3. Některé techniky taneční terapie
V následující

kapitole nastíním

některé nejčastěji vyuţívané

techniky taneční terapie jako je psychobalet, taneční improvizace
a primitivní exprese.

3.1.

Psychobalet
Psychobalet v sobě spojuje prvky baletu s psychoterapeutickými

technikami,

jako

je

například

psychodrama,

muzikoterapie

nebo

autogenní trénink. Na závěr lekcí bývá připraveno slavnostní vystoupení
ţáků, coţ pro ně můţe být velkou motivací (Hronová, 2007).
Tato metoda vznikla na Kubě v 70. letech 20. století ve spolupráci
dětské psycholoţky Georginy Fariňas s tanečnicí Alicí Alonzo. Nejprve
byla vyuţívána pro děti s poruchami chování, postupně se však
psychobalet stal uznávaným v rámci psychoterapie.
Taneční hodina obvykle trvá 1,5 hodiny. Začíná se rozehřátím,
následuje procvičování a výuka prvků klasického baletu. Konec hodiny
vede psycholog, je zde vymezen prostor pro spontánní tvořivost a vyuţití
psychoterapeutických

technik.

Hodinu

uzavírá

relaxace

a

cviky.

(Dosedlová in Müller, 2005).
Metoda se osvědčila také pro práci s mentálně postiţenými.
V České republice se psychobaletem zabývá Monika Gleba
v Olomouci.
Přínos této techniky dle Moniky Gleba (in Hronová, 2007) spočívá
také v tom, ţe můţe pomoci posílit ochablé svalstvo, klienti se učí vnímat
a vyjadřovat rytmus. Interpretace choreografie, kterou si klienti musí
zapamatovat, má i pozitivní vliv na rozvoj paměti.
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3.2.

Taneční improvizace
Improvizace je zaloţena na experimentaci s pohybem, umoţňuje

tanečníkovi získat novou zkušenost pomocí nových pohybových vzorců.
V taneční improvizaci je kladen velký důraz na spontaneitu
tanečníka,

odpoutání

se

od

vědomě

vedených

pohybů

směrem

k pohybům vedeným pocitem.
Tato technika je velmi náročná pro tanečníky, proto je vhodné ji
zařadit do terapie aţ po delší době spolupráce, kdy jsou si jiţ tanečníci
jistější, více si věří a to nejen sobě, ale i ostatním spolutanečníkům
a terapeutovi.
Improvizace není vhodná pro všechny tanečníky, v některých
klientech můţe probouzet pocit nejistoty a emocionálního chaosu. Je proto
kladen velký tlak na terapeuta, aby rozpoznal případné problémy
a klientovi pomohl tuto nepříjemnou situaci překlenout, nabídl mu jinou
techniku práce.

3.3.

Primitivní exprese
Primitivní exprese je inspirovaná tanci a rituály primitivních

národů, které jsou doprovázeny strhujícím rytmem bubnů. Tento proud
taneční terapie je velmi výrazný ve Francii, kam ho dovezl haitský
tanečník Herns Duplan v 70. letech, kdy navázal na práci americké
tanečnice, choreografky a etnoloţky Katherine Dunham, u které působil
v taneční skupině (Blíţkovská, 2003).
Stejně jako v kmenových tancích, tak i v primitivní expresi je kladen
důraz na sepjetí se zemí, sounáleţitost se skupinou, opakování pohybů,
rytmickou přesnost a doprovod hlasem.
Podle Schott – Billmannové (in Blíţkovská, 2003) nejde o kopírování
kmenového tance v jeho nezměněné podobě bez pochopení smyslu, který
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vyplývá z kontextu. Ale o znovuprohlédnutí technik ve světle nových
poznatků a „přeloţení“ do moderní řeči a přizpůsobení naší kultuře.
Hlavním problémem je, ţe naše civilizace nechápe náboţenské systémy,
které jsou součástí tradičních forem (léčivých) tanců. V tomto bodě nám
můţe být ale oporou psychoanalýza, která má podobný terapeutický
mechanismus jako šamanské techniky – a to symbolizaci. Rozdíl spočívá
pouze v šamanem nabízené symbolice zvenčí (například vypráví mýtický
příběh,

ve

kterém

pacient

objeví

své

vlastní

téma),

zatímco

u psychoanalytika si musí kaţdý svůj příběh najít sám. Francouzská
primitivní exprese je tedy zasazena do rámce psychoanalýzy.
Blíţkovská (2003) dále uvádí průběh terapie primitivní exprese, jak
ji zaţila ve Francii.
Lekce primitivní exprese probíhá v prostorném sále a trvá přibliţně
1,5 hodiny. První část hodiny nedoprovází ţádná hudba, lidé se volně
procházejí prostorem, uvolňují se, protahují a zívají, pouţívá se pouze
nonverbální komunikace. Terapeut zadává různé styly chůze, které mají
klienti ztvárnit (například v předklonu, lehce ve výponu, těţce jako
medvěd, rychlost pohybů se také různě mění). Následuje procvičování
jednotlivých částí těla a cvičení rovnováhy.
Ve střední fázi si klienti sednou do kruhu a začínají uměle pracovat
s rytmem – vyvolávají svá jména, posílají si rytmické motivy. Snaţí se
nepřerušit stálý rytmický proud. Následuje zklidnění a krátká slovní
sdělení

–

informace

o

zajímavých

akcích,

seminářích,

případně

divadelních představeních.
Nyní začíná hlavní část hodiny – hráči na africké bubny si připraví
své nástroje a terapeut začíná zadávat úkoly – klienti přešlapují z nohy na
nohu, přidávají paţe, poskakují, chodí do všech světových stran, otáčí se,
napodobují zvířata a vykonávají další pohyby podle pokynů terapeuta,
který jednotlivé pohyby i sám předvádí, aby byly dobře pochopeny.
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I kdyţ není umoţněna improvizace, kaţdý si přesto najde svůj styl, který
mu vyhovuje.
Pohyby a rytmus se stále zrychlují, jsou stále intenzivnější a vzrůstá
i euforie tanečníků. Skupinová sounáleţitost je více patrná. Blíţí se závěr –
všichni

v kruhu

začínají

stejnou

pohybovou

variací

s hlasovým

doprovodem. Terapeut kaţdé čtvrtině kruhu přidělí jinou variaci
ve stejném rytmu, tanečníci prochází mezi sebou a ukazují si navzájem své
variace. Rytmus se opět zrychluje, terapeut dává pokyn a tanečníci začínají
improvizovat, reagují na rytmus bubnů a své vnitřní pocity. Na poslední
terapeutův pokyn přerušují improvizaci a rozvibrují všechny části svého
těla aţ do nejvyššího napětí, hlasový doprovod je stále intenzivnější, avšak
s posledním úderem bubnů se zlomí. Všichni zhluboka vydechnou, uvolní
se a vrací se zpět do běţného ţivota.
Podle Schott-Billmannové (in Müller, 2005) vychází primitivní
exprese z 9 prvků, kterými jsou skupina, rytmus, vztah k zemi,
jednoduchost pohybů, opakování, taneční variace přesně zadávané
terapeutem, hlasový doprovod, binarita a záţitek z transu. Dále k nim
přidává ještě tři proměnné, které jsou v primitivních tancích taktéţ
obsaţeny, ovšem s jiným významem neţ v naší kultuře. Jsou to hra
s transgresí, sublimace a vkládání jednotlivých terapeutických prostředků
do rituálu (Dosedlová in Müller, 2005).
Skupina měla v primitivní společnosti velký význam, do tance se
všichni aktivně zapojovali a cítili tak soudrţnost s komunitou (Dosedlová
in Müller, 2005).
Rytmus vyvolává pocit bezpečí a aktivuje tělo k pohybu (Dosedlová
in Müller, 2005).
Tanečník na lekci primitivní exprese přebírá rytmus svýma
nohama, energicky přešlapuje z nohy na nohu, cítí, ţe je spjat se zemí,
která mu dává pocit jistoty a podpory (Dosedlová in Müller, 2005).
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Taneční sekvence se odvíjejí od prosté chůze, jsou proto jednoduché
a vhodné i pro klienty, kteří dosud netančili (Dosedlová in Müller, 2005).
Jednotlivé taneční sekvence se často opakují. Toto opakování
vyvolává aţ lehký trans, který tanečníkům pomáhá odbourávat únavu
a zvyšuje zaujetí pro činnost (Dosedlová in Müller, 2005).
Taneční variace zadává terapeut, který vystupuje v roli matky nebo
šamana. Klientovi to dává moţnost uvolnit se, nepřemýšlet nad dalšími
prvky a přenechat odpovědnost za taneční kreace na terapeutovi
(Dosedlová in Müller, 2005).
Hlasový doprovod zdůrazňuje a podtrhuje pohyb, tanečníkovi
dává větší záţitek (Dosedlová in Müller, 2005).
Binarita označuje párovost, která se projevuje například v práci
(podupávání) obou nohou, zdvojováním pohybů. Tato binarita člověku
přináší pocit uspokojení a harmonie (Dosedlová in Müller, 2005).
Do mírného transu se postupně dostávají tanečníci se zrychlujícím
se rezonujícím zvukem bubnů (Dosedlová in Müller, 2005).
Hra s transgresí – hra umoţňuje i váţné jevy brát s nadhledem
a humorem zejména díky uvolněné atmosféře a mírnému transu
(Dosedlová in Müller, 2005).
Sublimace klientovi přináší moţnost cítit se umělcem, kdy se snaţí
zdokonalovat své pohyby. Zároveň být sám sebou, pohyby vychází
zevnitř a mohou být „neopracované“ (Dosedlová in Müller, 2005).

3.4.

Labanova analýza pohybu
Tuto techniku zaloţil bratislavský tanečník, choreograf a teoretik

Rudolf Laban, který chtěl vytvořit systém pro analýzu pohybu
(labanotation), aby tak terapeut mohl odvodit, jaké téma je pro klienta
v danou dobu aktuální. Z jednotlivých pohybů můţe také terapeut vyčíst
informace z klientovy anamnézy (například jak se vyrovnává s náročnými
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ţivotními situacemi, jakým způsobem se adaptuje na okolí). Rozhodující
je, jak jedinec zachází se svým tělem, jak vyuţívá svou váhu, sílu a energii
v prostoru a čase, jak svůj pohyb tvaruje (Číţková, 2005).
„Laban (1966) rozlišil čtyři motorické faktory:

1.

Váha (její přítomnost a nepřítomnost – lehkost)

2.

Prostor (přímost a expanze)

3.

Čas (rychlost a trvání)

4.

Energie (kontrola a plynutí)“ (Dosedlová in Müller, 2005,
s. 213).
Kromě těchto čtyř faktorů má ještě význam rovina, ve které se

pohyb odehrává. Jedná se o rovinu vertikální, horizontální a sagitální.
„Vertikální rovina odráţí pohyb vedený zdola nahoru a naopak.
Má vztah k váze (čím níţ sestoupíme, tím jsme silnější; čím jsme výš, tím
jsme jakoby lehčí). Horizontální rovina je spjata s prostorem a je určena
pohybem vedeným ze strany na stranu. Sagitální rovina s předozadním
zaměřením pohybu se vztahuje k času“ (Dosedlová in Müller, 2005,
s. 214).
Podle Bergera (in Müller, 2005) by vertikální rovina mohla odráţet
„já“, tedy kdo jsem, v horizontální rovině se odehrává komunikace
s okolím, tedy kde jsem, v sagitální rovině rozhodovací procesy a jednání,
tedy kdy jsem.
Labanova analýza pohybu zkoumá, jaké části těla jsou pouţívány
nejčastěji a které jsou naopak opomíjeny. Jaké kombinace jednotlivých
částí v tanci klient vyuţívá. Dále sleduje, jak vyuţívá prostor kolem sebe,
zda se svými pohyby vychází daleko od těla, nebo je naopak uzavřený,
zda vyuţívá prostor za svými zády (Číţková, 2005).
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4. Možnosti využití jednotlivých tanečních stylů u osob s
mentálním postižením
V této kapitole nastíním některé taneční styly, které je moţné vyuţít
k obohacení lekcí pro klienty s mentálním postiţením. Mezi tyto styly
patří výrazový tanec, africký tanec, orientální tanec a jazz dance.
Výrazový tanec jsem vybrala pro jeho expresi a moţnost se
svobodně vyjádřit, většinou bývá vyuţívána pomalejší hudba, která
umoţňuje tanečníkovi soustředit se na pocity, které vnímá, plně vychutnat
pohyb a procítit jednotlivé prvky, reagovat na hudbu.
Oproti tomu jazz dance se tančí na hudbu velmi dynamickou
a svádí k rychlejšímu pohybu. Dobré je také vyuţití rekvizit, jako je
klobouk nebo hůlka.
Africký tanec přináší moţnost rychlého pohybu a uvolnění.
Orientální tanec má účinky nejen na tělesnou stránku, bývá
doporučován

ortopedy

i

gynekology

pro

své

příznivé

účinky

na organismus. Ale i na stránku psychickou, pomáhá tanečníkům
uvědomit si vlastní tělo a vyrovnat se s tím, jak vypadají.
Prvky jednotlivých stylů je třeba volit přiměřeně vzhledem
ke schopnostem klientů a jejich zájmu.

4.1.

Výrazový tanec
Výrazový tanec je někdy také nazýván moderním tancem.
Dle Jebavé (1998) vznikl výrazový tanec na základě vyčerpaných

moţností klasických forem tance a baletu, které se stávají koncem
19. století stále více stereotypními.
Tanečníci té doby měli pocit, ţe klasický tanec ztratil svůj obsah
a technika zvítězila nad výrazem. Proto chtěli tanec posunout novým
směrem (Číţková, 2005).
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Rozvoj začal nezávisle na sobě v Německu a USA. „V Německu měl
nový směr spíše rysy filozofické, v USA pak spíše pragmatické, oba směry
však mají stejné principy a zásady, aniţ by mezi nimi existovalo vzájemné
spojení:
Pohyb tanečníka vychází z jeho nitra směrem ven a vyzařuje
do prostoru.
Kontrakce jednoho nebo skupiny svalů musí být doprovázena další
kontrakcí svalů protilehlých“ (Jebavá, 1998, s. 114).
Mezi průkopníky výrazového tance patří například Martha
Graham, Isadora Duncan nebo Ruth St. Denis.
Důleţitými hodnotami pro zakladatele moderního tance byla
spontaneita, autentičnost individuálního výrazu, vědomí těla a výraz
emoce. Objevovala se témata, která zdůrazňovala důleţitost vztahů
a konfliktů mezi lidmi. Tyto základy daly vzniknout tanečně-pohybové
terapii (Číţková, 2005, s. 24).

4.2.

Orientální tanec
Pojem „orientální tanec“ se v České republice pouţívá pro etnické

tance Blízkého východu. Předpokládá se, ţe je jedním z nejstarších
dochovaných tanců vůbec. Jebavá (1998) uvádí, ţe jiţ na vyobrazeních
z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem byly zobrazováni tanečníci
spolu s hudebníky. Tanec se vyznačoval akrobatickými prvky, komičností
a lehkostí.
Od doby svého vzniku prošel dlouhým vývojem a i nadále se
rozvíjí a vyuţívá nové taneční styly, které ho obohacují, jako je například
balet, flamengo nebo salsa. Zde hovoříme o tzv. „fusion“.
Ve světě se můţeme setkat s různými názvy – v Egyptě se nazývá
„raks sharki“, v Turecku „rakkase“, v USA „belly dance“. U nás se
setkáváme s výrazy orientální tance nebo břišní tance, ale stále hovoříme
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o tom samém tanečním stylu. Odborníci se nemohou shodnout, který
termín je vhodnější.
Pojem „břišní“ tance vznikl na základě typických pohybů pánví.
Pro orientální tance jsou charakteristické pomalé pohyby –
například krouţky nebo osmičky různými částmi těla, ladné pohyby
paţemi, ale i rychlé – například různé třasy nebo akcenty, dále to jsou
otočky a různé krokové variace. (srov. příloha č. 1)
K orientálnímu tanci neodmyslitelně patří bohatě zdobené kostýmy
a ozdoby, výrazné líčení, ale také výrazy obličeje a především očí.

4.3.

Africký tanec
Africký tanec je jedním z nejstarších tanců. Jeho funkcí bylo

doplnění rituálů a i v současnosti se v Africe tančí zejména při
slavnostech. Tyto slavnosti se odehrávají při meznících v lidském ţivotě,
jako je například narození, obřízka, svatba nebo pohřeb. Při těchto
obřadech se tančí různé druhy tanců, odlišující se prvky, které jsou
pouţity. Jeho obraz se liší také podle oblasti, ve které vznikl.
Kaţdý pohyb má svůj vlastní význam a často jsou inspirovány
kaţdodenním ţivotem. Pohyby pro ţeny a muţe se od sebe mohou
odlišovat. Jednotlivé prvky na sebe navazují, obvykle je jeden tanec tvořen
sedmi aţ patnácti různými pohyby, které vypráví příběh. To však nemusí
být pravidlem.
Africký tanec se vyznačuje zemitostí, sepjetím se zemí. Tančí se
na plných chodidlech, typická je pulsace, trup bývá v předklonu.
Důraz je kladen na proţitek účastníků. Tančí se buď sólově nebo
ve skupině, a to v kruhu. Při tanci v kruhu můţe tanečník vstoupit dovnitř
a zatančit sólo. Sólo můţe tančit kdokoli a můţe být jakkoli dlouhé
(Chládková, 2009).

29

K africkému tanci patří neodmyslitelně ţivá hudba, reprodukovaná
není příliš vhodná, protoţe tanec je mimo jiné zaloţen na komunikaci
tanečníka s bubeníkem.
Africký tanec zpravidla doprovází skupina bubeníků, kteří hrají
na tradiční africké djembe a basové bubny – dundun, sangban a kenkeni.
Sólista, který zná jednotlivé taneční kroky reaguje na pohyby tanečníka.
Ostatní hudebníci hrají pevně stanovené rytmy odpovídající dané skladbě
(Chládková, 2009).

4.4.

Jazz dance
Pojem jazz dance není jednoduché definovat.
Jazz dance vznikl na počátku 20. století v USA paralelně s hudbou.

Základy tomuto tanci daly africké tance a hudba, kterou do USA přinesli
otroci spolu se svou kulturou. Folklor a tanec byl v Africe součástí
kaţdodenní ţivota, tančilo se při kaţdé příleţitosti jako je například
narození dítěte, lov nebo válka. Děti tančily spolu se svými matkami
v jejich náručí (Rosenberg, 1995).
Na rozdíl od tance Evropanů, který se vyznačoval tancem celků,
tanec Afričanů byl typický izolovanými pohyby jednotlivých částí těla,
jako hlava, paţe a nohy. Cílem těchto tanců bylo dostat se do extáze
a přiblíţit se tak boţstvům (Rosenberg, 1995).
Pojem jazz dance se rozšiřuje zhruba od roku 1917 a to jednak
pro tanec městských lidových vrstev na jazzovou hudbu, ale také
pro scénický tanec produkovaný profesionálními „černými“ umělci.
Na konci dvacátých let tento tanec také přejímají „bílí“ tanečníci. Později je
tento styl obohacován o prvky baletu a moderního tance (Balaš, 2003).
Jazz zaţil velký rozmach mezi světovými válkami a vytvořil
podmínky pro vznik mnoha dalších hudebních a tanečních stylů jako je
swing, rokenrol, beat, disco nebo rap a metal (Balaš, 2003).
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Důleţitými částmi těla jsou v jazz dance hlava, ramena a paţe,
hrudník, pánev, ale i nohy a chodidla.
Hlavními znaky jazz dance jsou podle Rosenbergové (1995) izolace,
polycentrický pohyb, opozice a kontrakce.
Izolace znamená pohyby pouze jednotlivými částmi těla. Při tomto
pohybu se je zapojena pouze jedna část nezávisle na jiné. S izolací souvisí
také polycentrický pohyb, který je opakem pohybu monocentrického.
Znamená to, ţe pohyb vychází z více pohybových center a tělo se
pohybuje různých směrech, rytmech a dynamice. Aktivizováním všech
center se zvyšuje taneční výraz tanečníka a energie tak směřuje
do prostoru.
Opozice znamená, ţe jsou pohyby prováděny paralelními nebo
protichůdnými směry. Kontrakce znamená staţení svalové skupiny,
střídání napětí a naopak i uvolnění svalů, kterých se v tanci vyuţívá.
Typickými pohyby pro jazz dance jsou například pokrčená kolena,
pouţívání celého chodidla a přenášení váhy z jedné nohy na druhou,
individualizovaný styl v rámci skupiny, švihy a vykopávání nohama,
pády a skoky.
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5. Role terapeuta a lektora
Kapitola popisuje poţadavky, které jsou kladeny na tanečního
terapeuta a lektora zájmové činnosti. Obecně lze říci, ţe poţadavky
kladené jak na terapeuta, tak na lektora, jsou velmi podobné.

5.1.

Terapeut
Terapeut má nezastupitelnou roli v terapii. Oproti jiným terapiím

zaměřeným na psychiku člověka, má odlišnou úlohu, protoţe se vzájemný
vztah utváří při pohybu, tanci.
Terapeut by měl mít velmi široký rejstřík pohybových schopností
a zároveň by si měl být vědom, jaké poselství vysílá svým vystupováním.
Terapeut má budit u svých klientů důvěru, být empatický
a všímavý, zároveň umět potlačit své vlastní emoce.
Ve vzájemném vztahu terapeuta a klientů je důleţitá vzájemná
důvěra. Před započetím terapie by si účastníci měli domluvit určitá
pravidla, kterými se budou řídit.
Problematickým okruhem je ve vztazích dotyk. Dotyk bývá
součástí terapie, ať jiţ při terapeutických hrách a nebo při vysvětlování
nových prvků. Terapeut však musí mít na zřeteli, ţe ne kaţdému jsou
dotyky od ostatních příjemné a klient by měl mít moţnost se vymezit
a takovýto kontakt odmítnout. Rolí terapeuta je zamezit záměrným
dotykům se sexuálním podtextem. Pokud jsou ve skupině také lidé, kteří
pocházejí

z jiného

sociokulturního

prostředí,

mohou

přistupovat

k pouţívání dotyků odlišně a třeba ne tak otevřeně, jako je to v kultuře
naší. I s tímto problémem si musí terapeut poradit a vést skupinu
ke vzájemnému pochopení.
V České republice podle České asociace taneční a pohybové terapie
zatím není profese tanečního terapeuta právně zakotvena, avšak tato
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organizace pořádá výcviky v tomto oboru a v nejbliţších letech chtějí
ţádat o akreditaci výcviku v Čechách a jeho zařazení mezi uznané
programy v rámci EU - Evropské asociace taneční pohybové terapie.

5.2.

Lektor zájmové činnosti
Lektor zájmové činnosti nemusí mít tak široký pohybový rozsah

jako terapeut, i kdyţ tato dovednost je jistě přínosem. Lektor můţe
ovládat pouze taneční styl, který vyučuje.
Nicméně i lektor by měl dodrţovat základní etická pravidla přijímat klienty takové, jací jsou a například klienty neponiţovat a nesmát
se jim, kdyţ jim některý prvek nejde, ale naopak se snaţit klienty
povzbuzovat a nesprávné provedení opravovat.
Klienti by také měli mít moţnost přijít za lektorem a poradit se,
pokud jim některý prvek dělá potíţe.
Lektor by také měl vytvořit tvůrčí atmosféru, ve které se všichni
budou cítit příjemně a budou mít chuť k práci.
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6. Taneční a pohybové předpoklady pro tanec u mentálně
postižených – omezení vyplývající ze zdravotního stavu
Dle Landischové (1999) jsou dispozice k tanci a pohybovému
projevu u lidí s mentálním postiţením velmi rozdílné a jen pro některé je
tento způsob sebevyjádření vhodný.
U osob s mentálním postiţením je častá nechuť k pohybu, která
můţe být zapříčiněna i nadváhou. Taneční terapie můţe klientovi pomoci
ke smířením se se svým tělem, se sebeakceptací.
Podle Floréze (in Landischová, 2007a) je u osob s mentálním
postiţením dvakrát častější výskyt duševních poruch neţ u intaktní
populace.

Ve

komplikovanější

spojení
volba

se

sníţenou

schopností

léčebných

postupů

sebevyjádření

je

(farmakoterapie,

psychoterapie). „Dalšími faktory, které zvyšují riziko vzniku psychického
onemocnění, jsou zdravotní problémy, smyslové potíţe a sociální izolace“
(Landischová, 2007a, s. 61).
Vzhledem ke sníţené schopnosti sebevyjádření se můţe u lidí
s mentálním postiţením častěji vyskytovat sklon k primitivním formám
komunikace, ve které je přítomna agresivita. Tato primitivní komunikace
můţe pramenit z nemoţnosti vyjádřit se a s tím souvisejícím nepochopení
okolním světem (Landischová, 2007a).
U osob s mentálním postiţením se častěji vyskytují také afektivní
poruchy (jako například deprese), které však vzhledem ke sníţené
schopnosti vyjádření subjektivních pocitů mohou být nesprávně léčeny
(Landischová, 2007a).
Dalším faktorem ohroţující duševní zdraví je neadekvátní chování
majoritní společnosti jako je například znevaţování lidské důstojnosti
u osob s mentálním postiţením, které tyto osoby velmi citlivě vnímají,
avšak nejsou schopni se sami účinně bránit (Landischová, 2007a).
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Hloubka mentální retardace můţe mít vliv na schopnost adekvátně
se začlenit do lekce taneční terapie. Důleţitějším faktorem je však
schopnost alespoň krátkodobé vizuální nebo akustické koncentrace, aby se
i klient s těţkým mentálním postiţením mohl zapojit do lekce alespoň jako
divák (Landischová, 1999).
Landischová (1999) uvádí, ţe se u klientů po tanečním proţitku
často rozvine verbální projev a jsou pak schopni odpovědět například
na otázku, na kterou před lekcí nedokázali odpovědět. Domnívá se,
ţe pohybový proţitek jim pomůţe v introspekci a následné verbalizaci.
Při hodinách taneční terapie klient můţe velmi ovlivnit, jaká bude
atmosféra v hodině, jaké zvolí téma a hudbu. To pro tyto klienty můţe být
novým, dosud málo poznaným pocitem. Landischová (2007a)
Při práci s lidmi s mentálním postiţením je důleţité počítat také
s tím, ţe mentální retardace je mimo jiné charakterizována zpomalenou
chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků, těkavostí pozornosti,
nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování, poruchami
vizuomotoriky a pohybové koordinace, nedostatky v osobní identifikaci
a ve vývoji „já“, zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí, poruchami
v interpersonálních skupinových vztazích a komunikaci. ( Švarcová, 2000)
Všechny projevy se nemusí objevit u konkrétního jedince
s mentálním postiţením. Je však nutné si uvědomit, ţe je to moţné a jako
lektor být připraven na řešení situací, které mohou z výše uvedeného
vzniknout.
V tanečních lekcích to znamená, ţe nové prvky vysvětlujeme
přiměřeně, často zjednodušujeme, ukazujeme a několikrát opakujeme.
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7. Možnosti tanečního a pohybového rozvoje u lidí s mentálním
postižením
Kapitola

doporučuje,

jak

s klienty

s mentálním

postiţením

pracovat. Zabývá se průběhem lekce, správným drţením těla a nácvikem
dýchání.
U klientů s mentálním postiţením je vhodné vyuţívat zejména
různých pohybový her, které pomáhají poznávat vlastní tělo a pohyby –
například hluboké dýchání, tlukot srdce nebo svalový tonus. Pohybem
komunikujeme a můţeme vyjadřovat jednoduché myšlenky.
Jebavá (1998, s. 18) definuje pravidla, kterými bychom se měli řídit:
„1. Pohybová aktivita musí být přijatelná pro úroveň rozsahu
mentální retardace a adekvátní motorické úrovni (forma hry).
2. Pohyb jako utilitární – účelový prvek musí stimulovat
k pohybovému sebevyjádření.
3. Individuální přístup terapeuta ke klientovi. Terapeut musí
vnímat osobité postiţení.
4. Tanec, pohyb – zasahuje smyslový aparát a podněcuje jeho
kreativitu.
5. Opakování, pohybový stereotyp je moţné vnímat jako novou
získanou

zkušenost.

Návyk

pohybů,

tanečních

kreací

vede

ke koordinovanějším, motoricky zdatnějším pohybům.“

7.1.

Taneční lekce
Taneční lekce začíná jiţ přípravou programu, která zejména

u začínajícího lektora by měla být podrobná. Lektor by měl mít připraveno
několik variant. Jakou variantu pouţije, závisí na situaci, náladě
ve skupině a jejích potřebách. Zároveň by měl být připraven
i na případnou improvizaci.
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Volba prvků záleţí nejen na atmosféře ve skupině. Při přípravě
lektor musí brát v úvahu také věk, tělesnou vyspělost klientů, dále stupeň
vnímavosti, hudebnosti a tanečnosti (Jeřábková, 1979).
Před zahájením vlastní lekce je dobré v dostatečném předstihu
zkontrolovat technické vybavení, které budeme vyuţívat.
Vlastní lekce tance začíná vzájemným přivítáním. Často se vyuţívá
kruhového seskupení, jeţ v klientech probouzí pocit vzájemné důvěry
a přijetí, sounáleţitosti. Je zde také vymezen bezpečný prostor
pro následující práci. Dále (lektor) terapeut seznámí klienty s průběhem
hodiny.
Následuje

rozcvička.

Jejím

úkolem

je

připravit

klienty

na nadcházející lekci, protaţení a zahřátí a rozpohybování celého těla.
V této fázi by se měl lektor soustředit na atmosféru a náladu ve skupině.
Atmosféra ve skupině je pro lektora velmi důleţitá, proto ji analyzuje
během celé lekce. Vzhledem k těmto skutečnostem by měl přizpůsobit
techniku práce se skupinou.
Na počátku by také měl navázat (oční) kontakt s klienty.
Hlavní část lekce má být tematicky zaměřená. Zpočátku lekcí by
lektor měl stavět na silných stránkách skupiny, k těm slabším se dopracuje
skupina později, kdy se jiţ klienti znají a mají k sobě větší důvěru
a zároveň i sebedůvěru ve své pohybové schopnosti.
Jednotlivé cviky a taneční prvky je nutné předvést srozumitelně pro
všechny klienty. Zároveň, zejména v počátku práce, by se mělo dbát
na správné provedení nejen nově osvojených prvků, aby si klienti
neupevnili špatné provedení. Dále je třeba kontrolovat správné drţení těla
během celé lekce, aby si klienti neublíţili.
Zejména v taneční terapii je důleţitý dostatečný prostor pro vlastní
sebevyjádření, improvizaci a proţitek pohybu. Zároveň však lektor musí
hlídat sklony klientů k uvolnění sexuálních nebo agresivních pocitů, coţ je
přirozeným jevem v jakékoli skupině lidí stojících v kruhu, kteří se
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pohybují v přirozeném synchronizovaném pohybu a rytmu. V takovém
případě by měl terapeut zasáhnout – zpomalit, pozměnit nebo zastavit
tanec. (Číţková, 2005)
Do tance nebo jednotlivých cviků nikoho nenutíme. Tanec by měl
být zábavou a přinášet klientům pozitivní proţitek.
Dobré je, pokud má lektor k dispozici také asistenty, kteří se mohou
klientům věnovat a pomáhat těm, kteří nejsou schopni pracovat
samostatně (zejména s ohledem na stupeň a typ postiţení).
Lekce končí závěrečným protaţením, zklidněním a následnou
verbalizací, kdy se probírají jednotlivé sekvence lekce. Klientům by měl
být ponechán dostatečný prostor pro vyjádření svých pocitů, poznatků
a záţitků.

7.2.

Správné drţení těla
Pro správné provádění jednotlivých prvků je důleţité následující

drţení těla.
 Chodidla jsou lehce rozkročená (asi na šířku ramen)
a váha je rovnoměrně rozloţená po celých chodidlech.
 Kolena jsou mírně pokrčená. Nikdy by se neměla propínat.
 Pánev je volně, lehce podsazená – břišní a hýţďové svaly
jsou mírně staţené. Důleţité je neprohýbat se v bedrech.
 Hrudník je otevřený, ramena se stahují dozadu a dolů.
 Hlava se vytahuje vzhůru.
 Velmi důleţité je také dýchání, které by mělo být klidné a
hluboké.
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7.3.

Nácvik správného dýchání
Správné dýchání je při jakémkoli pohybu velmi důleţité.
S nádechem se zvyšuje svalový tonus, s výdechem se naopak napětí

uvolňuje. Spojením fyzického cvičení s řízeným dechem se prohlubuje
účinek na psychosomatické úrovni. Takto prováděné cvičení má posilující
a regenerační účinky (Hrazdírová, 2005).
Hrazdírová (2005) rozlišuje tři typy dýchání – břišní, hrudní,
podklíčkové a přidává k nim ještě plný dech, coţ je spojení všech typů
dýchání.
Při provádění obtíţnějších prvků, zejména hrudníkem, mají někteří
klienti tendenci zapomínat dýchat. Proto je důleţitý nácvik správného
dýchání a to zejména do bránice. Dobré je také při procvičování
obtíţnějších prvků klientům dýchání připomínat.
Dalšími chybami při dýchání je zvedání ramen při nádechu,
prudké, rychlé a tedy povrchní dýchání. Aby k těmto chybám
nedocházelo, je dobré se věnovat nácviku správného dýchání.
Nácvik dýchání do bránice můţe probíhat například na zemi.
Klienti se poloţí na záda a snaţí se zhluboka dýchat. Někteří autoři
doporučují pokrčit nohy v kolenou, čímţ se uvolní břišní svaly.
Při nádechu by se měla zvednout horní část břicha, při výdechu by měla
naopak poklesnout. Klienti si správné dýchání mohou kontrolovat
poloţenou dlaní na břiše. Někdy se doporučuje poloţit knihu na břicho,
abychom lépe mohli kontrolovat pohyb.
Další fází by mohlo být dýchání do břicha vsedě.
V závěrečné fázi by klienti měli být schopni břišního dýchání
ve stoji a při pohybu.
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8. Podmínky a zásady důležité pro taneční lekce
Kapitola pojednává o principech a zásadách taneční terapie,
poţadavcích, jeţ jsou kladeny na místnost a její vybavení pro tanečně
pohybové aktivity. Dále popisuje vhodný oděv pro tanečníky.

8.1.

Principy taneční terapie

Před otevřením hodin taneční terapie by si terapeut měl uvědomit,
jakou formou s klienty bude pracovat, zda bude pracovat pouze
s jednotlivci nebo se skupinou. Jedinec můţe ve svém rozvoji zprvu
postupovat rychleji, protoţe necítí stud před ostatními, ale nemusí tomu
tak být vţdy. Skupina dává zpětnou vazbu tanečníkovi a také pocit
sounáleţitosti. Klienti se mohou vzájemně usměrňovat, důleţitá je
i vzájemná komunikace a řešení konfliktů, které mohou vzniknout.
Mnoho cvičení je lepší dělat ve skupině, protoţe jsou zaměřená na
interakci a také při srovnávání sebe sama s druhými rosteme.
Dále terapeut volí, zda bude skupina otevřená nebo uzavřená.
Do otevřené skupiny, která přibírá nové členy, mohou klienti vstoupit
i vystoupit kdykoli, coţ můţe být pro klienty výhodné. Oproti tomu
v uzavřené skupině, kdy klienti dochází od počátku do konce terapie, je
přínosem, ţe se klienti mezi sebou znají, vytváří se mezi nimi atmosféra
důvěry, vědí, co jeden od druhého mohou očekávat. Důleţitým faktorem
je, ţe terapeut nemusí stále znovu nastavovat hranice a vyjasňovat si
s účastníky pravidla setkání.
Tím se dostáváme k zásadám, které by si terapeut měl s účastníky
na začátku terapie vyjasnit a kterých se budou po celou dobu drţet.
Mezi základní pravidla patří zásada mlčenlivosti. Co se ve skupině
odehraje, by mělo zůstat pouze mezi účastníky a tyto informace by se
neměly dostat ven.
40

Dalším pravidlem je, ţe kaţdý člověk má právo odmítnout aktivitu,
která mu není příjemná a toto rozhodnutí nemusí ostatním zdůvodňovat.
Neměl by však ostatní vyrušovat (Šimanovský, 1998).
S tím souvisí také to, ţe pokud klientovi nedělá některý prvek
dobře, tak ho neprovádí.
Terapeut by také měl vědět o zdravotním stavu klientů a ti by mu
měli oznámit, pokud se jim zdravotní stav změnil. Pokud klient není
schopen sdělit terapeutovi rozhodné skutečnosti o svém zdravotním
stavu, měl by si vyţádat lékařskou zprávu nebo být v kontaktu se
zařízením,

které

klient

navštěvuje.

Některé

stavy

mohou

být

kontraindikací – jako příklad můţeme uvést těhotenství, kdy se
psychoterapie nedoporučuje, nebo s jistými omezeními. Ale můţe se to
týkat i jiných problémů, jako je například akutní bolest zad.

8.2.

Místnost vhodná pro tanec

Umístění místnosti je vhodné na místě, kde neruší ostatní, protoţe
hodiny mohou probíhat i velmi hlučně. Ideální umístění je v přízemí
odlehlejší části budovy s okny do zahrady (Šimanovský, 1998).
Atmosféra a prostředí sálu by mělo být přívětivé, aby se v něm
klienti cítili příjemně a bezpečně. Takové prostředí vyvolává správné
naladění pro nadcházející lekci (Jeřábková, 1979).
Místnost by měla být dostatečně velká, aby měli klienti dost
vlastního prostoru a nebyli limitováni v pohybu ostatními tanečníky.
Naopak však přílišná velikost místnosti je prostorově hůře zvladatelná
a pro terapeuta neadekvátně hlasově náročná.
Důleţitá je také dobrá větratelnost prostoru, aby při tanci nebylo
příliš velké teplo a „vydýchaný vzduch“. Zároveň by ale v místnosti
neměla být zima, protoţe tanečníci se sice pohybem zahřejí, ale mohou
také relaxovat, pracovat na zemi nebo bez obutí.
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„Podlaha musí být udrţována ve vzorné čistotě, aby prostředí bylo
bezprašné“ (Jeřábková, 1979, s. 18).
Osvětlení by mělo být nepřímé. Dobré je, pokud se světlo odráţí
od stropu a měkce se rozlévá po prostoru (Šimanovský, 1998)
Důleţitým vybavením je CD přehrávač s dostatečnou zásobou
různorodé hudby.
Dobrým doplňkem mohou být také někdy zrcadla, ve kterých
klienti mohou kontrolovat provedení zejména nově naučených pohybů.
Zároveň se se zrcadli otevírá nový prostor pro hru a vyuţití zrcadel nejen
pro vlastní kontrolu, ale například pro plánované napodobování druhých.
Na druhou stranu by zrcadlo mohlo být také „rušivým elementem“,
protoţe často přitahuje pozornost a máme tendence se v něm kontrolovat,
coţ můţe být problémem zejména při improvizaci, kdy chceme, aby klient
tančil bez ohledu na to, jak tanec vypadá, ale s ohledem na to, co právě
proţívá.
Dalším vhodným vybavením by mohly být podloţky, na kterých se
mohou klienti rozcvičovat, různé míče a míčky (například overball), které
mohou slouţit při rozcvičování, ale i dále při vlastní lekci. Moţné je vyuţít
i různých hudebních nástrojů (zejména bubínků a tamburín), závojů, stuh,
obručí.
Vyuţití různých pomůcek je vhodné zejména u lekcí, které
probíhají jiţ delší dobu. Do skupiny to přinese nový rozměr, ozvláštnění.

8.3.

Vhodný oděv

Oděv na tanec by měl být dostatečně pohodlný, volný, nikde by
neměl škrtit ani překáţet volnému pohybu. Klient by se v něm měl cítit
pohodlně a příjemně. To samé platí i o správném obutí, vhodné jsou
zejména baletní piškoty. Za úvahu také stojí tanec bosky nebo
v ponoţkách. U ponoţek je ale nutné brát v úvahu větší riziko uklouznutí.
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Dále dbáme na to, aby na sobě klienti neměli tvrdé, nebezpečné či
jinak nevhodné předměty, jako jsou například klíče nebo řetízky
(Šimanovský, 1998).
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9. Vývoj člověka a možnosti využití tance

V této kapitole seznamuji s jednotlivými ontogenetickými etapami
v lidském ţivotě a jejich specifiky zejména ve vztahu k pohybu a tanečně
pohybové terapii.
Kapitola je důleţitá zejména z hlediska uvědomění si fází lidského
vývoje a jejich významu. Vývoj lidského jedince je individuální a bývají
v něm odchylky. Tyto odchylky jsou u osob s mentálním postiţením
zvláště patrné. Pochopení lidské ontogeneze je důleţité vzhledem
k moţnostem rozvoje a intervence, pomoci, aby období proběhla tak, jak je
ţádoucí.

9.1.

Prenatální období

Prenatální období trvá obvykle 9 kalendářních měsíců. Do tohoto
období se počítá čas od oplození vajíčka do narození dítěte. V tomto
období jde zejména o biologický vývoj – vytvářejí se všechny orgánové
systémy. Objevují se však také jednoduché psychické reakce, plod dovede
s matkou určitým způsobem komunikovat a reagovat na podněty
(zejména

taktilně-kinestetické)

rozdílným

způsobem.

Je

schopen

jednoduchého učení. (Vágnerová, 2000)
V prenatálním období se vytvářejí všechny předpoklady potřebné
pro pozdější samostatný ţivot plodu. Po celou dobu tohoto období se
vyvíjí mozek, jehoţ funkce je nezbytným předpokladem přiměřeného
duševního vývoje. Rizikové jsou zejména různé toxické vlivy (Vágnerová,
2000).
Pro zdravý vývoj dítěte v prenatálním období je důleţitá správná
ţivotospráva matky.
Kromě zdravé a vyváţené stravy je také důleţitý pohyb, ať jiţ je to
cvičení pro těhotné nebo například orientální tance. Domnívám se,
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ţe v těhotenství by těhotné ţeny měly navštěvovat spíše specializované
kurzy, které vedou odborníci, kteří mají s těhotnými zkušenost, protoţe
některé pohyby zejména v prvním trimestru by mohly být pro plod
nebezpečné. Jedná se zejména o různé prudké pohyby.

9.2.

Novorozenecké období

Novorozenecké období trvá 1 měsíc. Dítě se rodí v 38.-42. týdnu
těhotenství a pro dítě je to velká změna. Během tohoto období se dítě musí
adaptovat na ţivot ve zcela odlišných podmínkách, neţ bylo zvyklé
do této doby. V mateřském lůně bylo dítě ukolébáváno tlukotem matčina
srdce, leţelo v plodové vodě, která tlumila okolní zvuky a doteky, bylo
ve stabilní teplotě. Porodem se dítě ocitá v odlišném prostředí, které je
plné světla, hluku a chladu. Jiţ není součástí matky, ale musí samostatně
dýchat a udrţovat tělesnou teplotu (Vágnerová, 2000)
„Novorozenec reaguje na základě reflexů a vrozených způsobů
chování, které mu usnadňují přeţití. Zároveň je geneticky disponován
k poměrně dlouhodobému zrání a učení“ (Vágnerová, 2000)
Pro přirozený biorytmus novorozence jsou charakteristické krátké
časové úseky bdění, které jsou zprvu vyplněny zejména uspokojováním
biologických potřeb. Později jej lze zaujmout i stimulací, která se vztahuje
k jinému smyslu neţ je uspokojování biologických potřeb. Bdělost
novorozence je nízká, ovlivnit ji lze jen málo, například změnou polohy
nebo zvednutím dítěte (Vágnerová, 2000).
Správný rozvoj dítěte ovlivňují podněty, které jsou dítěti
dávkovány.

Tyto

podněty

by

měly

být

přiměřené

vzhledem

k individualitě a vývoji dítěte. Kojenec rozlišuje mezi předměty, některé
preferuje, jiné odmítá. Tím si spoluurčuje zkušenosti, které získá. Reakce,
které dítě projevuje, mohou posílit zájem dospělého, jiné naopak tlumit.
Jiţ od počátku jde o interakci mezi dítětem a dospělým (Vágnerová, 2000).
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9.3.

Kojenecké období

Kojenecké období trvá do jednoho roku dítěte. Kojenec proţívá
velmi rychlý vývoj od minimálních kompetencí v dětskou osobnost, která
je schopná základního osamostatnění. Na konci období dítě dosáhne
základní orientace ve svém nejbliţším prostředí a vytvoří si k němu
citovou vazbu. Vznikají kompetence důleţité pro další rozvoj vzájemné
interakce se světem, jako je komunikace nebo lokomoce (Vágnerová, 2000)
Erikson (in Vágnerová, 2007a) nazývá toto období receptivní fází.
Receptivita znamená otevřenost okolnímu světu. Kojenec si stále vybírá
předměty, které ho zaujmou podle svých preferencí a kompetencí.
Motorické dovednosti jsou motivovány touhou dosáhnout svého
cíle, můţeme tedy říci, ţe mají instrumentální charakter. Úzce souvisí
s poznávacími procesy. Tím, ţe dítě poznává své okolí, rozvíjí se
i motorika. Pokud dítě něco zaujme, snaţí se tomu přiblíţit. Pohybové
kompetence se rozvíjí od hlavy směrem k dolním končetinám, později se
rozvíjí jemné pohyby paţemi, rukama a prsty (Vágnerová, 2008).
„Prvním projevem souhry pohybových a poznávacích schopností je
tendence k dosaţení takové polohy těla, která by usnadňovala zrakové
a sluchové vnímání okolí“ (Vágnerová, 2008, s. 21).
„Opoţdění duševního vývoje kojenců se nejdříve projevuje
v opoţdění pohybového vývoje. A opoţdění pohybového vývoje má za
následek často také opoţdění duševního vývoje. Jestliţe si plně
uvědomíme tuto podmíněnost motoriky a psychiky ve vývoji dítěte,
musíme nutně přikládat velký význam podněcování psychomotorického
vývoje a jeho rehabilitaci od nejútlejšího věku“ (Dolejší, 1978, s. 157).
Asi ve druhém měsíci dítě zvedne a udrţí hlavičku, tím se zvětší
zorné pole a zároveň přísun podnětů. Dále se rozvíjí ovládání pohybů
hlavy umoţňující vyhledat a sledovat podnět. Přibliţně v šesti aţ sedmi
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měsících se kojenec samostatně posadí a zlepšuje se tak jeho vnímání světa
(Vágnerová, 2008).
Selikowicz (2005) uvádí, ţe děti začínají lézt mezi šestým
a dvanáctým měsícem, průměrně v 9 měsících. Oproti tomu u dětí
s Downovým syndromem je to mezi 8 a 22 měsíci, průměrně v jednom
roce.
Následuje stoj a první krůčky, které umoţňují dítěti větší
samostatnost a také v případě ohroţení moţnost úniku.

9.4.

Batolecí věk

Batolecí období trvá od jednoho do tří let. V tomto období dochází
k rozvoji dětské osobnosti a mnoha kompetencí. Batole zaţívá první
emancipaci, stává se samostatnějším a snaţí se uvolnit z různých vazeb,
které měly dříve svůj význam (např. vazba na matku). Erikson toto období
nazval obdobím autonomie. Batole usiluje o sebeprosazení a potvrzení
svých kompetencí, zkouší, co si můţe dovolit a kde jiţ jsou hranice, které
nesmí překročit. Toto je jeho ontogenetický vývoj, který ale můţe být
narušen nejistotou, nedostatkem důvěry ve vlastní schopnosti a také
objektivními důvody jako je nemoc nebo nevhodné výchovné vedení
(Vágnerová, 2007a).
Pohybové aktivity bývají v počátcích vývoje pro batole zajímavé
samy o sobě, proto s nimi experimentuje. Dítěti svobodný pohyb dělá
radost a tak ho stále opakuje, procvičuje a tím zdokonaluje. Pohyb je také
motivován jinými potřebami, jako je například orientace v prostředí
(Vágnerová, 2007a).
Rozvoj samostatné lokomoce umoţňuje postupné pronikání
batolete do širšího prostoru. Motivací mu jsou předměty, které ho zajímají
a které chce získat a prozkoumat. Proto je důleţité, aby dítě vyrůstalo
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v podnětném prostředí. Pokud dítě nemá dostatek zajímavých podnětů,
jeho aktivita klesá (Vágnerová, 2007a).
Lokomoce má i svůj sociální význam. Je brána jako symbol
úspěšného vývoje, jako jasný důkaz přechodu na vyšší úroveň. Sociální
status dítěte se zvyšuje (Vágnerová, 2007a).
Batole poznává, ţe okolní svět má určitá pravidla a začíná je chápat.
Tato trvalost pravidel pomáhá dítěti k osamostatňování se, dítě jiţ dovede
předvídat budoucnost a to mu umoţňuje reagovat. Pro batole jsou
pravidla výhodná, proto někdy lpí na stereotypech a rituálech, které jim
poskytují pocit bezpečí a jistoty (Vágnerová, 2000).
U batolete dochází k odpoutání z omezující vázanosti na aktuálně
vnímané a manipulované objekty. To znamená, ţe zatímco dříve bylo pro
dítě důleţité pouze to, s čím mohlo manipulovat v daný okamţik
a problémy řešilo metodou pokus - omyl, nyní si dítě dovede představit
určitou činnost a její výsledky, aniţ by ji muselo provádět a jednotlivá
řešení existují jiţ na úrovni představ (Vágnerová, 2000).
Batole má o světě jiţ dost informací, ale ještě je nedokáţe sjednotit,
jsou to útrţkovité znalosti, představa o světě vypadá jako soubor mnoha
pohledů na různé oblasti (Vágnerová, 2007a).
Ve hře můţeme pozorovat počátky symbolické hry, kdy se dítě
odpoutává od reality a pouţívá pro hru symbolů, které zastupují
například jiný, nepřítomný nebo nedosaţitelný objekt (Vágnerová, 2007a).
Viditelně se rozvíjí explicitní paměť a především její sémantická
forma, která umoţňuje rychlý rozvoj slovní zásoby.
Batole má potřebu se odpoutat od matky. Tato fáze je však
problematická u dítěte s postiţením, které většinou na matce zůstává
závislé i v dalších letech (Vágnerová, 2008).
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9.5.

Předškolní období
Předškolní období trvá do nástupu do školy, tedy obvykle

do 6 nebo 7 let.
Předškolní období je charakteristické stabilizací vlastní pozice
ve světě a diferenciací ve vztahu ke světu. Dítě při poznávání světa
vyuţívá představivost, je to fáze fantazijního zpracování informací
a intuitivního uvaţování, které ještě není zatíţeno logikou. V chování
dítěte převládá egocentrismus, který ovlivňuje uvaţování i komunikaci.
Toto období bývá označováno také jako období iniciativy – dítě má
potřebu něco zvládnout, vytvořit a potvrdit tak své kvality. V sociální
oblasti dochází k diferenciaci, kdy rodina je stále důleţitá, ale rozvíjí se
i vztahy s vrstevníky. Dítě v tomto období přijímá řád, který upravuje
společenské chování k ostatním lidem, je to příprava na společenský ţivot.
V tomto období se dítě učí prosadit a spolupracovat zejména se svými
vrstevníky, najít si své místo ve skupině (Vágnerová, 2007a).
Vágnerová (2007a) uvádí, ţe typické znaky uvaţování předškoláka
lze shrnout do těchto bodů:

 Centrace – Dítě má tendenci ulpívat na jednom znaku,
který je pro něho podstatný a opomíjí ostatní, které
mohou být i důleţitější. Nedovedou vzít v úvahu víc
neţ jeden aspekt situace.
 Egocentrismus – Předškolák ulpívá na subjektivním
názoru a opomíjí jiné. Tento způsob uvaţování je
zaloţen na přesvědčení apriorní správnosti a platnosti.
 Fenomenismus – Pro dítě je důleţité, jak se mu svět jeví,
jak vypadá a z tohoto pohledu ho posuzuje.
 Prezentismus – U předškoláka i nadále přetrvává
vázanost na přítomnost.
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Vágnerová (2007a) dále uvádí, jakým způsobem předškolák
informace zpracovává a jak je interpretuje:

 Magičnost – Předškolák si při popisu reálného světa
pomáhá fantazií.
 Animismus, resp. antropomorfismus – Děti umí rozlišit
ţivé a neţivé, avšak i neţivým objektům přisuzují
vlastnosti ţivých. Například řeka běţí přes kameny
nebo sluníčko jde po obloze.
 Arteficialismus – Předškolák se domnívá, ţe svět někdo
vytvořil.
 Absolutismus – Dítě je přesvědčeno, ţe poznání je
definitivní,

neměnné.

Nechápe

relativitu

názorů

dospělých. Absolutismus souvisí s potřebou jistoty.
Pro toto období je velmi důleţitá kresba, hra a pohádky. Dítě v nich
vyjadřuje svůj vlastní názor a pohled na svět.
Předškolák se rád pohybuje - běhá, skáče, leze po ţebříku nebo hází
míčem. V předškolním věku se také budují základy některých sportovních
dovedností jako je například jízda na kole. V jemné motorice dochází
k jejímu zpřesnění, který je patrný zejména v kresbě a rozvoji sebeobsluhy
(Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, 2007).
V předškolním období by dítě mělo zvládnout například překonat
překáţku přeskokem, výskokem nebo skokem, skákat po jedné noze nebo
přes švihadlo, chytat a házet míč, ujít určitou vzdálenost, udrţet
rovnováhu, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb (Fábryová, 2001).
Nedostatky v hrubé motorice se projevují celkovou neobratností,
nešikovností a nekoordinovaností pohybů. Činnosti v předškolním věku
by

tedy

měly

směřovat

k rozvoji

motoriky.

Důleţitá

je

také

vizuomotorická koordinace, která umoţňuje kontrolovat provádění pohyb
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zrakem. To je později důleţité zejména při nácviku čtení a psaní
(Fábryová, 2001).
Rozvoj paměti závisí na zrání mozkových struktur, na aktuální
úrovni kognitivních schopností a na zkušenosti. První trvalejší osobní
vzpomínky se vytváří před čtvrtým rokem, avšak do šesti let jich bývá
málo a jsou útrţkovité (Vágnerová, 2007a).
Vzhledem

ke

zvláštnostem

poznávacích

prostředků

dětí

předškolního věku, nemusí být sdělené vţdy pochopené tak, jak to mluvčí
myslel. Verbální kompetence se zdokonalují ve formě i obsahu, pro tento
rozvoj je důleţitá zejména komunikace s dospělými (Vágnerová, 2007a).
Emoční proţívání u předškoláků je více stabilní a vyrovnané,
neţ bylo u batolete, rozvíjí se emoční inteligence. Proţívání citů bývá
velmi intenzivní a snadno přecházejí z jedné kvality do druhé (např. se
střídá pláč se smíchem). Emoce bývají vázané na aktuální situaci, převládá
spíše pozitivní nálada (Vágnerová, 2007a).

9.6.

Raný školní věk
Pro dítě je důleţitým mezníkem v ţivotě nástup do školy,

od kterého se datuje vývojová fáze mladšího školního věku, který trvá
do 8 aţ 9 let.
Děti začínají uvaţovat jiným způsobem neţ dřív a škola je v tomto
způsobu můţe podpořit. Piaget nazval způsob myšlení v tomto věku fází
konkrétních logických operací.

Toto

myšlení

je

charakterizováno

respektováním základních zákonů logiky a respektováním reality.
Myšlení na této úrovni operuje se skutečností nebo s představami,
případně se symboly, které mají konkrétní, jednoznačný význam. Důleţitá
je zkušenost dítěte, na kterém je myšlení zaloţeno (Vágnerová, 2000).
Pro školní dítě je charakteristická decentrace – dítě v tomto věku je
jiţ schopné objektivně hodnotit jev z více hledisek a neulpívá pouze
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na tom, co ho zaujalo. Chápou, ţe situace i objekty se mohou měnit,
ale mají i své trvalé znaky. Tímto způsobem dokáţe uvaţovat i o mnoţině
objektů, nejen pouze o jednom (Vágnerová, 2000).
S nástupem do školy se přidávají role, které dítě ve společnosti
zaujímá a zvyšuje se prestiţ, kterou zastává. Musí si osvojit nové normy
a pravidla chování, která jsou po něm ve škole vyţadovány. Mění se
způsob komunikace, kterou musí přizpůsobit situaci a osobě, s níţ
komunikuje.
Velmi důleţitá je i rodina, která uspokojuje většinu jeho potřeb
a dítě ji povaţuje za samozřejmost. Rodina dítěte je součástí identity
školáka. V tomto období si rodina nashromáţdí záţitky, které tvoří
společnou historii. Dítě školního věku má také mnoho potřeb, některé
z nich mu uspokojují rodiče. Je to například potřeba smysluplného učení,
potřeba jistoty a bezpečí, potřeba seberealizace. Rodiče také pro dítě
představují vzor budoucího chování (Vágnerová, 2000).

9.7.

Střední školní věk
Střední školní věk je relativně méně dynamická vývojová fáze, trvá

do 11 aţ 12 let.
Mohla by být klidným obdobím, není zde ţádný významný
vývojový mezník, to by však na dítě nesměl být vyvíjen tlak školou
a vrstevnickou skupinou. Školák se plynule rozvíjí ve všech oblastech
a pomalu se připravuje na dynamičtější období dospívání (Vágnerová,
2000).
Dítě středního školního věku je realista obrácený ke světu,
má tendenci interpretovat svět spíše pozitivním způsobem (Vágnerová,
2000).
Důleţitou roli hraje vrstevnická skupina, se kterou se školák
identifikuje. Tato identifikace se skupinou je pro dítě velmi důleţitá.
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Skupiny jsou nejčastěji zakládány na základě společně sdílených aktivit,
bývají to děti stejného věku a stejného vývojového stupně, často jsou
rozděleny podle pohlaví (heterogenní skupiny). Potřeba citové jistoty
a bezpečí, která byla a je uspokojována v rodině, je částečně uspokojována
také ve vztahu s vrstevníky. Dalšími potřebami, které dítě uspokojuje
v komunikaci s vrstevníky je potřeba učení a rozvoje zkušeností
a dovedností zejména ve vztahu k sociální oblasti. Další potřebou je
seberealizace. (Vágnerová, 2000).

9.8.

Pubescence

Období pubescence začíná kolem 11. roku a trvá si do 15 let.
Je přechodem mezi dětstvím a dospělostí. Dochází v něm ke komplexní
proměně všech sloţek osobnosti. Nejnápadnější je tělesné dospívání, které
zakládá potřebnou změnu v sebepojetí (Vágnerová, 2000).
V pubescenci dochází ke změně způsobu myšlení od konkrétního
k myšlení abstraktnímu. Pubescent se začíná osamostatňovat od rodičů
a stále větší roli hrají kamarádi. V tomto období ukončuje povinnou školní
docházku a volí si budoucí zaměstnání, které bude spoluurčovat jeho
status

ve

společnosti.

Období

je

charakteristické

také

prvními

partnerskými vztahy (Vágnerová, 2000).
Erikson (in Vágnerová, 2000) uvádí, ţe charakteristické pro období
dospívání je hledání vlastní identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi
o sobě samém, o své sociální pozici.
Spolu s tělesnými změnami přichází i změny hormonální. A s tím
spojená kolísavost emočního ladění, větší labilita a tendence reagovat
přecitlivěle i na běţné podněty (Vágnerová, 2000).
Dospívající hledá a rozvíjí svou identitu. Dříve pro něho bylo
důleţité, jak ho vnímají a hodnotí dospělí, nyní se snaţí poznat a hodnotit
sám sebe. Vlastní změna upoutává pubescentovu pozornost a ve zvýšené
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míře se zabývá sám sebou. Komplikací v sebepřijetí můţe být nadměrná
sebekritičnost a vysoké nároky spojené s emoční labilitou. Pubescent se
také můţe sebepoznávat na základě srovnávání s druhými lidmi
(Vágnerová, 2000).
Pubescent je k dospělým netolerantní, lpí na rigidním dodrţování
pravidel a absolutní spravedlnosti. Odmítá podřízenou roli, neakceptuje
bezvýhradně názory a přání autority, ale přemýšlí o nich a diskutuje.
Nediskutuje proto, aby autoritu zlikvidoval, ale aby se jí sám stal. Díky
těmto diskuzím, při kterých dokáţe logický argumentovat a úspěšně
oponovat, si více váţí sám sebe a získává pocit sebejistoty (Vágnerová,
2000).
V rovině hodnot se pubescent odpoutává od hodnotového systému
rodiny, alespoň na proklamativní úrovni a přiklání se k hodnotám, které
sdílí s vrstevníky (Vágnerová, 2000).
Velkou roli v ţivotě pubescenta hrají vrstevníci a to i na úrovni
komunikace, kdy si společně s ostatními vytváří komunikační styl,
ve kterém uţívají

některých slovních obratů, preferují některá slova

a specifická oslovení. Snaţí se na sebe upoutat pozornost a potvrdit svou
originalitu (Vágnerová, 2000).

9.9.

Adolescence
Období adolescence trvá přibliţně od 15 do 20 let s přihlédnutím

k individuálním rozdílům a variabilitě vývoje.
Adolescent získává nové role, které zahrnují vyšší sociální prestiţ.
Vztahy s rodiči se v tomto období stabilizují a osamostatňování od rodiny
je většinou dokončeno. Partnerské vztahy jsou zralejší (Vágnerová, 2000).
Důleţitou součástí identity adolescenta je tělo, i kdyţ v této fázi
adolescent neproţívá převratnou změnu. Na adolescenta je vyvíjen tlak
zejména společností a médii a tak se svým tělem více zaobírá. Určitou roli
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hraje také tendence k uniformitě. Někteří se snaţí přiblíţit ikonám, které
jsou ve společnosti preferovány, jiní se naopak snaţí těmto tlakům vzepřít.
Zevnějšek je prostředkem k dosaţení sociální akceptace a prestiţe. Fyzická
zdatnost, výška postavy a síla mohou být velmi důleţité, tyto znaky
mohou posílit sebevědomí jedince, který není úspěšný jinak (Vágnerová,
2000).
V adolescenci jsou důleţití přátelé – nejčastěji vrstevnická skupina,
s kterou se adolescent identifikuje a pomáhá uspokojovat různé potřeby.
Adolescent navazuje partnerské vztahy, které jsou charakterizovány
obvykle zamilovaností a romantickou láskou, na trvalejší vztah ještě
nejsou příliš zralí a tak se tyto vztahy po určité době rozpadají
(Vágnerová, 2000).
Současnost i budoucnost je stejně důleţitá. Pokud je současnost
neuspokojivá, adolescent se soustředí na budoucnost. Někteří adolescenti
mohou mít naopak strach z budoucnosti, proto preferují současnost.
Dospělost je spojena se zodpovědností a mnoha omezeními, na které ještě
adolescenti nejsou dostatečně připravení (Vágnerová, 2000).
Adolescent není zatíţen zkušeností, proto umí uvaţovat flexibilně.
Někdy bývá aţ příliš radikální a kompromis vnímá jako neúspěch.
Na počátku tohoto období jsou jeho kompetence potvrzeny přijetím
do školského zařízení, s jakými výsledky toto zařízení absolvuje, však
nebývá pro adolescenta podstatné a chybí motivace k vysokému výkonu.
Pokud jim na něčem záleţí, dokáţou se nadchnout a pracovat. Dotvářejí se
postoje, obecné strategie chování ve vztahu k výkonu a vlastní sociální
pozici (Vágnerová, 2000).
Do období adolescence se také datuje nástup do prvního
zaměstnání, adolescent získává novou roli – roli zaměstnance, která můţe
přinášet nové problémy, jsou na něho kladeny vyšší nároky, vyţaduje se
od něho větší samostatnost. Na druhou stranu zaměstnání přináší větší
ekonomickou a osobní svobodu (Vágnerová, 2000).
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9.10.

Období mladé dospělosti
Období mladé dospělosti se datuje mezi 20 a 35 lety a zahrnuje

několik důleţitých ţivotních mezníků jako je volba zaměstnání, uzavření
manţelství a rodičovství (Vágnerová, 2000).
„Za nejvýznamnější psychické znaky dospělosti lze povaţovat
samostatnost, relativní svobodu vlastního rozhodování a chování,
spojenou se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností
za svá rozhodnutí a činy“ (Vágnerová, 2000, s. 301).
Období dospělosti je spojeno s vědomím vlastních kompetencí
a z toho plynoucí větší sebejistotou. Důkazem dospělosti je umět přijmout
zodpovědnost, která z dospělosti vyplývá. Dospělý se umí lépe ovládat
a o odloţit své uspokojení, pokud to uzná za nutné (Vágnerová, 2000).
Mění se také vztahy s rodiči, které jsou vyrovnanější, symetričtější
a klidnější. Dospělý dokáţe přijmout rodičovské rady, protoţe jiţ je
samostatný a není závislý na své původní rodině. Naopak zakládá svou
vlastní rodinu (Vágnerová, 2000).
Jedním z nejdůleţitějších aspektů partnerského vztahu je sexualita,
v určité fázi nabývá na významu zejména reprodukční sloţka (Vágnerová,
2000).
Mladý člověk se řídí obecně platnými normami společnosti, které
na něho vyvíjí tlak, kterak má řídit svůj ţivot, kdy se má usadit, kdy mít
děti apod. Dospělý, který se těmito pravidly řídí, je lépe přijímán neţ ten,
který tak nečiní. Tento tlak vyvíjí také generační skupina, například
prostou nápodobou (Vágnerová, 2000).
Stadium rané dospělosti je velmi významné. Rozhodnutí, která
člověk učiní v tomto období mají vliv i na následující ţivot, protoţe
mohou nastartovat změny, které jsou nevratné (Vágnerová, 2000).
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9.11.

Období střední dospělosti
Období střední dospělosti můţeme lokalizovat mezi 35. aţ 45. rok.

Někteří autoři toto období nazývají krizí středního věku. Člověk v této fázi
bilancuje svůj ţivot, čeho v ţivotě dosáhl a srovnává se s vrstevníky – své
zaměstnání, manţelství a rodinu, zdraví a kompetence (Vágnerová, 2000).
Pro střední věk je typický stereotyp, který je pohodlný, snadný
a předvídatelný. To ale neznamená, ţe nepotřebuje také změnu, která se
však můţe projevovat pouze symbolicky na úrovni představ a uvaţování
o moţnostech. Tuto představu můţe naplnit například ve formě
zkratkovitého jednání, které však nemusí mít vţdy přijatelnou kvalitu.
Potřeba změny se však můţe projevit i pozitivním způsobem a to člověk
změní to, co mu bránilo v dalším rozvoji. Toto bilancování však můţe mít
i negativní řešení jako je bilanční sebevraţda nebo syndrom vyhoření,
pokud nevidí ţádné přijatelné východisko (Vágnerová, 2000).
Ve středním věku dochází k vyhranění některých osobnostních
rysů a dalšímu rozvoji osobnosti. Osvobozuje se od vnějších tlaků,
od vazby na rodinu, pokud jiţ splnil svou povinnost vychovat děti.
Zároveň se mění přístup k partnerovi a dětem. Dále se emancipuje
od rodičovských vzorů (Vágnerová, 2000).
Opět se mění potřeba přehodnotit vlastní identitu a najít vhodnou
alternativu, která by byla vhodná i pro období stárnutí. Člověk si musí
ujasnit, co je pro něho důleţité a tím svůj ţivot směřovat (Vágnerová,
2000).
Tělesné stárnutí se ještě neprojevuje sníţením výkonnosti, ale častý
je úbytek tělesné atraktivity, která je chápána jako výhoda. To se dotýká
zejména ţen, na které je vyvíjen velký tlak sociokulturním prostředím.
Úpadek tělesných schopností rodičů, případně jejich úmrtí, působí jako
spouštěcí mechanismus k uvědomění si vlastní zranitelnosti a omezenosti
vlastního ţivota (Vágnerová, 2000).
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Partnerský vztah prochází zatěţkávací zkouškou, kdy partneři
bilancují dosavadní ţivot a jeho kvality, rozhodují o budoucnosti. V této
fázi se můţe vztah rozpadnout a případně vzniknout nový vztah s jiným
partnerem. Je to také období, kdy je poslední moţnost zplodit dítě
(Vágnerová, 2000).
Vztah k profesní roli se mění a uspokojuje zejména potřebu
seberealizace.

9.12.

Období starší dospělosti
Starší dospělost trvá asi od 45 do 60 let. Padesát let je vnímáno jako

mezník v ţivotě, který potvrzuje počátek stárnutí.
Zhoršují se základní smyslové funkce jako je zrak nebo sluch, klesá
tělesná síla a pohybová koordinace, zpomaluje se pohotovost a rychlost
reakcí. Častěji se objevují zdravotní komplikace. Mění se hodnotový
systém a postoj k vlastnímu tělu. Pro ţeny je důleţitým mezníkem
klimakterium (Vágnerová, 2000).
Rodina se dostává do fáze prázdného hnízda, kdy děti opouštějí
domov a zakládají vlastní rodinu. Tato skutečnost je pro rodiče velmi
komplikovaná a musí se s ní vyrovnat, najít si nové zájmy a moţnosti
naplnění.
Role prarodiče je přijímána ambivalentně. Na jednu stranu
signalizuje stárnutí, na straně druhé potvrzuje normalitu rodiny.
Na základě této role se mění vztah s vlastním dítětem, pro rodiče je to
potvrzení potomkovy samostatnosti a kompetencí. Narození zdravého
dítěte uspokojuje prarodičovské psychické potřeby (Vágnerová, 2000).
Období je také charakterizováno ukončováním profesní kariéry.
Výkonnost klesá, avšak je nahrazována rutinou a zkušeností. Tyto
zkušenosti chtějí předávat dál mladším kolegům.
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9.13.

Stáří
Období stáří Vágnerová (2000) dělí na dvě části – rané a pravé stáří.

Období raného stáří trvá od 60 do 75 let, pravé stáří začíná v 75 letech.
Úkolem stáří je dosáhnout integrity v pojetí vlastního ţivota. Tato integrita
závisí na zvládnutí předchozích ţivotních etap.
Postoj ke starší generaci v současné společnosti není příliš
uspokojivý. V dnešní společnosti převládá spíše kult mládí, stáří a stárnutí
není obecně přijímáno kladně. Z tohoto hodnotového systému vychází
ageismus, který je zaloţený na přesvědčení, ţe stáří má nízkou hodnotu
a je nekompetentní. Tento postoj se projevuje podceňováním, odmítáním
a někdy aţ odporem ke starým lidem. Z tohoto hlediska je stáří obdobím
ztrát, zhoršené kvality ţivota a celkového úpadku. Společnost jiţ od stáří
nic

neočekává,

senioři

jsou

izolováni

od

majoritní

společnosti,

aby nezdrţovali a nepřekáţeli (Vágnerová, 2000).
Se stářím se pojí také polymorbidita, kdy senioři trpí větším počtem
různých (často chronických) onemocnění. To ovlivňuje jejich kvalitu
ţivota, mimo jiné také pohybové schopnosti (Vágnerová, 2007b).
V motorice dochází ke značným změnám, zejména se zpomaluje
psychomotorické tempo a pohyby nejsou plynulé jako dříve.

Tyto

nepříznivé stavy se dají do jisté míry ovlivnit vhodně volenou aktivitou.
Činnost by měla být vybírána přiměřeně k pohybovým schopnostem
seniorů, volíme spíše pohyby pomalé, klidně a vědomě prováděné.
Vhodné jsou také doteky na povrchu těla, automasáţe, masáţe a poklepy.
Přínosné jsou také vizualizační cvičení (Štilec, 2004).
Pro stáří jsou charakteristické změny v poznávacích procesech jako
je změna aktivační úrovně - pomalejší, prodluţující se reakční časy,
rozhodování vyţaduje delší dobu neţ dříve a je vnímáno značně
komplikovaně, představuje zátěţovou situaci. Zhoršená také můţe být
orientace v prostředí, která je zapříčiněna zhoršením percepčních
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schopností. Učení je také obtíţné a paměť je zhoršená, proto je důleţitý
trénink paměti. Mohou se také vyskytnout změny intelektových funkcí,
které jsou individuálně variabilní a závisí například na dědičných
dispozicích a dosaţeném vzdělání. Staří lidé se hůře orientují a chápou
nové situace (Vágnerová, 2000).
Dalším znakem stáří jsou změny regulačních procesů – zpomalení
a oslabení, kterým dochází k narušení odolnosti vůči zátěţi a sníţení
adaptibility. Senioři hůře ovládají své emoce a jsou citově labilnější,
emoční ladění je labilnější, coţ ovlivňuje i ostatní psychické funkce
(Vágnerová, 2000).
Ve stáří můţe dojít i ke změně osobnosti člověka, nejčastěji jsou
výraznější některé vlastnosti. V důsledku toho se mění celá struktura
osobnosti a i projevy chování.
Jedním z negativních aspektů, které stáří přináší, je izolace a ztráta
sociálních kontaktů. Problémem jsou obtíţe v komunikaci zejména kvůli
nedoslýchavosti, pomalosti a horšímu vybavování slov. Sociální role se
také mění. Sociální status se s odchodem do důchodu sniţuje (Vágnerová,
2000).
Ve stadiu pravého stáří jsou psychické funkce zatíţeny chorobnými
změnami jako je například cévní mozková příhoda nebo demence. Časté
jsou také deprese a z toho vyplývající dokonané sebevraţdy. Senioři jsou
nuceni změnit svůj ţivotní styl zejména vzhledem k niţší soběstačnosti,
někdy to můţe znamenat aţ umístění v domově pro seniory. Staří lidé
obvykle nemívají strach ze smrti, ale z umírání, bezmoci a dlouhodobého
umírání (Vágnerová, 2000).
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10.

Taneční lekce
Tato kapitola popisuje taneční lekce pro klienty s mentálním

postiţením, které jsem v rámci přípravy diplomové práce navštívila. Jedná
se o tři zařízení - dvě v Praze a jedno v Přerově. Jako první zařízení jsem
navštívila Školu Modrý klíč, SPMP Praha 4 (dále jen Modrý klíč), druhým
bylo Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postiţením (dále
jen Studio Oáza) a posledním Ústav sociální péče – Denní pobyt
pro mentálně postiţené (dále jen Denní centrum Přerov).
Mým cílem bylo zjistit, jak lekce v těchto zařízeních probíhají, v čem
je rozdíl a co mají naopak společného.
Jako metodu jsem pouţila pozorování při lekcích a rozhovor
s lektory, terapeuty a klienty.
Z hlediska způsobu provedení se jednalo o pozorování přímé, kdy
jsem byla přítomna lekce a pozorovala terapeuta s klienty při vlastní lekci.
Se zřetelem k délce trvání se jednalo o pozorování krátkodobé. Poznámky
jsem si dělala zejména v průběhu lekce, některé po jejím ukončení.
Rozhovor s lektory, terapeuty a klienty probíhal před vlastní lekcí
a po jejím skončení. Některé otázky jsem kladla i během lekce, pokud to
bylo moţné. Snaţila jsem se však této moţnosti příliš nevyuţívat, abych
nerušila průběh lekce. Podle počtu osob se jednalo o rozhovory
individuální, ale i skupinové, kdy byli přítomni jak klienti, tak lektor nebo
terapeut a rozhovoru se zúčastnili téměř všichni zúčastnění. Z hlediska
struktury otázek se jednalo o rozhovor polostandardizovaný. Některé
otázky jsem měla předem připravené, jiné jsem vymýšlela aţ v průběhu
rozhovoru s ohledem na situaci. Otázky jsem pokládala spíše otevřené.
Záznam jsem činila v průběhu rozhovoru, po jeho skončení jsem si zapsala
ještě doplňující informace.
V druhé části této kapitoly uvádím návrhy lekcí, které je moţné
vyuţít v tanečních hodinách. Tyto lekce jsou inspirovány studiem
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literatury, tanečními lekcemi, které jsem navštívila (nejen v rámci přípravy
diplomové práce, ale i při vlastním sebevzdělávání) a zkušenostmi, které
jsem nasbírala.

10.1. Popis navštívených tanečních lekcí

Popis lekce taneční terapie v Modrém klíči

Lekce taneční terapie v Modrém klíči (popis zařízení viz příloha
č. 2) se nazývají „Taneční program“, zejména kvůli komplikované situaci
s terminologií v našich podmínkách.
Program započal v roce 1996, to znamená, ţe funguje jiţ 12 let a po
celou dobu ho vede Erika Landischová. Někteří klienti navštěvují tyto
lekce od počátku (i kdyţ s pauzami, třeba i několik měsíců), jiní se přidali
aţ v průběhu programu.
Lekce probíhají v horním patře. Do místnosti se vchází rovnou
z výtahu, na zemi jsou koberce. Místnost je vybavena CD přehrávačem,
skříňkami a tabulí. K místnosti náleţí ještě malá místnost s technickým
zázemím.
Po příchodu do sálu, kde taneční terapie probíhala a převlečení
do tanečního oděvu, mě terapeutka představila klientům, připomněla jim,
ţe je na můj příchod připravila a nechala nám chvíli času, abychom si
spolu mohli popovídat a měli moţnost se tak lépe seznámit.
Vlastní hodina začala povídáním o minulé lekci, kdy klienti mohli
vyjádřit, co minule proţívali a pokud v nich zůstalo ještě něco,
co potřebují ventilovat, aby to sdělili.
Terapeutka pak promluvila o svém vystoupení na sobotním
semináři, ve kterém o klientech hovořila a sdělila klientům i překvapení
posluchačů, kdyţ hovořila o tvořivosti jednoho z klientů.
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Tento klient má potřebu po lekci ještě napsat doma, co ho oslovilo
a nakreslit výkres. Terapeutka tohoto klienta pochválila a hovořila o jeho
práci. Tento klient měl i nápad, čím by se mohli inspirovat při lekcích.
Zeptala se, zda si pamatují, ţe měli domácí úkol a co to bylo. Chvíli
je nechala, ať vzpomínají. Hovořilo se o barvách, jak vypadají a co
v člověku evokují a dále o maskách, které si vyrobí na představení, které je
čeká. Masky by měly vyjadřovat „čím nebo kým, bych chtěl být“.
Následovala relaxace, která je zařazená takto hned na úvod
zejména z důvodu únavy klientů z práce a nabrání nových sil.
Relaxace začala nácvikem dýchání (různými typy), následovala
imaginace, kdy si klienti představovali vodu, moře, přikládali si
imaginární škebli k uchu. V tuto chvíli terapeutka zkusila i novou
techniku – klienti si měli představovat příliv a odliv a této představě
přizpůsobit nádech a výdech. Někteří klienti toto cvičení povaţovali za
velmi těţké.
Po relaxaci následovala rozcvička, kdy byli zapojeni i klienti –
kaţdý klient si měl vzpomenout na nějaký cvik a ostatní klienti ho po něm
opakovali. Z rozcvičky terapeutka plynule přešla do opakování a výuky
nových prvků.
Klienti opakovali výměnu míst s partnerem na španělskou hudbu.
Nejprve tuto výměnu terapeutka předvedla s jedním z klientů, později ji
zkoušeli i ostatní klienti. Terapeutka udávala tempo kastaněty, které si
navlékla na prsty.
Při výuce nových prvků je klientům ponechán prostor pro vlastní
vyjádření a provedení prvku, nejde o dokonalé okopírování terapeuta.
Další částí lekce byla improvizace, kdy klienti měli volný prostor
pro vlastní sebevyjádření. Tématem bylo, „čím nebo kým, bych chtěl být“.
Časté (zejména u některých klientů) bylo točení kolem osy, občas se
objevil i tanec ve dvojici, zrcadlení. Většina tanečníků se dovedla úplně
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uvolnit, ponořit do sebe a tancem vyjádřit své pocity. Zejména některá
vyjádření byla velmi podařená a tanec velmi emotivní.
Někteří klienti se zprvu snaţili vyuţít to, co se naučili, terapeutka je
však vyzvala, aby se snaţili vyjádřit to, co je v nich a zapomněli na to,
co se právě naučili.
Zaujal mě zejména jeden klient, který se točil stále dokola, ve svém
točení však měl sekvence, kdy z „něho tryskaly emoce“.
Někteří klienti měli tendenci setrvávat na jednom místě, terapeutka
je ke konci improvizace vyzvala, ať opustí prostor a „rozběhnou“ se
do okolí.
Improvizace byla ukončena tím, ţe terapeutka klienty vyzvala, aby
ti, co jiţ se vyjádřili, pomalu přestávali tančit a tak postupně přestávali,
aţ zbyla pouze jedna tanečnice.
Na konec lekce proběhla verbalizace, při které klienti mohli sdělit
své představy a pocity, které měli při improvizaci. Někteří klienti se
o svých záţitcích a pocitech rozhovořili.
Terapeutka také zhodnotila jejich výkon, pochválila je za uvolnění
a improvizaci. Klientce, která se nemohla uvolnit, doporučila pro příště
větší uvolnění.
Také se ptala, zda nezaţil někdo něco nepříjemného, neměl
nepříjemné pocity a vyzvala je, aby o tom také promluvili, protoţe pokud
se něco sdělí, uţ to člověka tolik netrápí. Nikdo však nic negativního
neproţíval.

Popis hudebně pohybového kroužku ve Studiu Oáza

Studio Oáza (popis zařízení viz příloha č. 3) nabízí lidem
s mentálním postiţením také hudebně pohybový krouţek, který vede
zakladatelka Olga Kurzová.
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Místnost, ve které krouţek probíhal, byla vybavena kobercem,
u stěn místnosti byly ţidle, na kterých seděli klienti. V místnosti byl také
klavír a skříňka, na které byl umístěn přehrávač.
Navštívila jsem hodinu, která byla tematicky zaměřená na jaro,
které jiţ brzy začne. Osnova lekce bývá vţdy stejná, mění se pouze téma.
Na lekci bylo okolo 20 klientů a 5 asistentů, někteří klienti chyběli.
Asistenti sedí vedle klientů a dělají to samé jako oni. Pokud někdo
z klientů potřebuje pomoci nebo navést, pomohou mu. Pravidelně hodinu
doprovází také korepetitor, který v době mé návštěvy nebyl přítomen.
Lekce začala motivací, kdy se mluvilo o jaru a jak se mění příroda,
co můţeme pozorovat, kteří ptáci přilétají apod.
Nacvičovalo se správné dýchání – nádech nosem, výdech ústy.
K těmto cvičením lektorka vyuţila květinu vystřiţenou z barevného
papíru.
Následovala rytmická cvičení a hra na tělo – vytleskávání slov
(slabik) z motivace, pleskání do nohou a luskání prsty doprovázené slovy
a rytmickými říkadly.
Další částí bylo rozezpívávání – nejprve stupnice, pak jednoduché
písně, které doprovázela opět hra na tělo.
Nyní na řadu přišly také orffovy hudební nástroje, také proto,
aby se mohly zapojit nejen klienti s lehkým, ale i s těţkým postiţením.
Nejprve lektorka hovořila o hrách, které se mohou hrát na jaře. Později
rozhodila po zemi hliněné kuličky. Kaţdý účastník si vzal jednu kuličku
a měl na hudební nástroj (ozvučná dřívka, tamburína, bubínky, drhla,
činelky) zahrát rytmus (slabiky) barvy. Následovala rytmická cvičení
s orffovými nástroji, například říkadlo „Přijel kmotr z Poličky“ nebo
„Otloukej se píšťaličko“. Za doprovodu hudebních nástrojů se zpívaly
písně.
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Tato část hodiny trvala asi hodinu a půl. Ve zbylé půl hodině se
tančilo. Nacvičovaly se jihočeské tance, které se tančí ve dvojicích. Některé
tance tančili všichni, jiné pouze někteří tanečníci.
Ke konci lekce se ještě zopakovaly irské tance, které se tančí v řadě
a

které

s klienty

nacvičovala

lektorka,

jeţ

má

Olgu

Kurzovou

v budoucnosti nahradit.
Na závěr proběhla relaxace při váţné hudbě (Vivaldiho „Jaro“
z „Čtvera ročních dob“). Tuto skladbu klienti jiţ slyšeli dříve. Účastníci se
poloţili na zem a měli si představovat jarní den a místo, kde jim je
příjemně. Při relaxaci se drţeli za ruce, aby spolu sdíleli příjemný záţitek.
Nakonec se lektorka ptala, zda klienti vědí, co je to za hudbu, kdo ji
sloţil a nějakou zajímavost z jeho ţivota.
Poté se s klienty rozloučila.
Popis lekce orientálního tance v Denním centru Přerov

Kurzy orientálního tance pro klienty s mentálním postiţením se
uskutečňují v Denním centru Přerov (popis zařízení viz příloha č. 4)
od roku 2005 ve spolupráci s občanským sdruţením APA VČAS. Kurzy
vede lektorka Regina Valentíková a navštěvuje je 6 klientek, dříve i jeden
klient. Na kurzu jsou přítomny také dvě vychovatelky, které tančí
s klientkami a pomáhají, pokud tanečnice nemohou něco zvládnout.
Místnost, ve které kurz probíhal je umístěna v přízemí a je
pravděpodobně

vyuţívána

také

jako

tělocvična.

V místnosti

jsou

připevněné ţebřiny, klavír, skříňky, gauč, stoly a ţidle. Na podlaze je
linoleum, na rozcvičení na zemi vyuţívají podloţky.
Hodina začala prodýcháváním jednotlivých částí těla na zemi.
Nejprve tanečnice seděly na zemi v tureckém sedu, ruce poloţily na břicho
a nacvičovaly dýchání do bránice. Následovalo přiloţení rukou
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na hrudník a prodýchání, nakonec na záda a prodýchání částí těla,
ve kterých cítily nějaký tah nebo tlak.
Další fází bylo protaţení jednotlivých částí těla. Po této fázi uklidily
podloţky a daly si penízkové šátky přes boky.
Následovala rozcvička, při které se vyuţívaly také taneční prvky.
Poté se klientky seskupily do kruhu a tančily v kruhu. Po roztančení
lektorka změnila hudbu a tanečnice opakovaly jiţ naučenou choreografii
romských tanců, při které jsou vyuţity i prvky z orientálního tance
a dominantní je práce se sukní.
Druhou choreografií byly opět romské tance. Tuto choreografii však
klientky teprve po částech nacvičovaly a lektorka ji v průběhu nácviku
přizpůsobovala schopnostem klientek. Nejprve nacvičovaly bez hudby
a pokud si sekvenci zopakovaly, zkoušely jiţ s hudbou.
V průběhu lekce dělala lektorka pauzu na pití a krátký odpočinek.
Po této části lekce tanečnice odloţily šátky a lektorka nakreslila na
zem křídou kruh, po jehoţ obvodu měly klientky tančit.

Další

choreografií byla irská mandala. Klientky tančily ve dvojicích a lektorka je
vyzvala, aby se při této skladbě dívaly vzájemně do očí, zejména
při výměně místa. Jedna z klientek tuto skladbu ze zdravotních důvodů
netančila.

Srovnání shlédnutých lekcí

Všechny lekce trvaly déle neţ hodinu. Konkrétně lekce v Modrém
Klíči a Denním stacionáři Přerov hodinu a půl, ve Studiu Oáza dvě
hodiny. Tato doba se můţe zdát velmi dlouhá a náročná zejména
na soustředění, pokud se však činnosti často střídají a klienti mají moţnost
si i v průběhu lekce odpočinout, zdá se mi doba trvání přibliţně hodinu
a půl jako ideální.
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Počet klientů v lekcích byl různý – v Modrém klíči osm klientů,
ve Studiu Oáza okolo 20 a přítomni byli také asistenti, Denní stacionář
Přerov navštěvuje šest klientek a dvě asistentky. Jako optimální počet se
mi zdá do deseti klientů. Pokud navštěvuje lekci více klientů, je to jiţ
komplikované s psychohygienickými podmínkami, prostor by měl být
dostatečně velký. Také se přidává problém s hygienickým zázemím.
V neposlední řadě je dvacet klientů velmi náročné zvládnout pro lektora.
I v kurzech pro jedince bez postiţení se preferují menší skupiny. Pokud se
ve skupině vyskytují lidé s postiţením je nutné, aby počet klientů byl
úměrně

sníţen.

Velmi

kladně

hodnotím

přítomnost

asistentů

ve Studiu Oáza a Denním centru Přerov, kteří klientům dopomáhali,
pokud to potřebovali.
Co se týká sloţení klientely z hlediska pohlaví, jsou skupiny
ve Studiu Oáza a v Modrém klíči heterogenní, v Denním centru Přerov
homogenní, i kdyţ dříve kurzy v Denním centru Přerov navštěvovali
nejen ţeny, ale i muţi. Trochu mě překvapilo, ţe účast muţů, ve zbylých
dvou zařízeních byla přibliţně stejná jako ţen. S účastí muţů v běţných
kurzech to bývá slabší a zejména z tohoto důvodu se některé tance
přizpůsobují pouze pro ţeny. Těmto tanečním formám, které se pro ţeny
upravují, se říká ladies style. Mezi nejčastěji přizpůsobované tance patří
tance latinskoamerické jako například salsa nebo samba.
Lekce

taneční

terapie

v Modrém

klíči

je

zaměřena

spíše

terapeuticky, i kdyţ technika jednotlivých prvků se také procvičuje, není
však na ní kladen takový důraz.
Lekce

hudebně-pohybového

krouţku

ve

Studiu Oáza

jsou

zaměřeny zejména na rozumovou výchovu a rytmus, nácvik jihočeských
tanců.
Kurzy orientálního tance v Denním centru Přerov probíhají stejně
jako kurzy pro běţnou populaci. Zaměřeny jsou zejména na nácvik
choreografií, technika tance se probírá pouze okrajově.
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Klienti

navštívených

kurzů

vypadali

spokojeně.

Na

dotaz

potvrzovali, ţe tyto kurzy navštěvují rádi.
Z rozhovorů s lektory vyplynulo, ţe účast klientů povaţují za
přínosnou

a

vnímají

posun

nejen

v motorických

dovednostech,

ale i psychických procesech.

10.2.

Návrhy jednotlivých tanečně pohybových lekcí
V tanečně pohybové terapii se nemusíme omezovat pouze

na pohyb a tanec, ale tyto činnosti můţeme obohatit o hudební sloţku,
kdy vyuţíváme zpěv a jednoduché hudební nástroje, také sloţku
výtvarnou.
Předloţené

návrhy

jsou

seřazeny

podle

moţnosti

vyuţití

u jednotlivých vývojových etap, kterými lidská osobnost prochází. Jsou
doplněny o orientační dobu trvání. Ta se však dá upravit například
vynecháním některých částí nebo naopak obohacením o další cvičení.
Některým cvičením se také můţeme věnovat o něco déle, pokud zjistíme,
ţe to klientům prospívá, jiná můţeme naopak trochu uspíšit, pokud máme
pocit, ţe se pro klienty nejsou takovým přínosem.
Zároveň je dobré si uvědomit, ţe kaţdý člověk je osobnost
s individuálními vývojovými potřebami a moţnostmi a je proto vhodné
cvičení pro jednotlivé klienty vhodným způsobem upravit.
Nespecifikuji, pro jakou skupinu jsou cvičení vhodná – ani počtem
klientů ani hloubkou mentálního postiţení. Myslím však, ţe optimální
počet je do deseti klientů. Dobré je, pokud se lekce kromě lektora,
zúčastňují také asistenti, kteří klientům pomáhají, pokud je to potřebné.
Lekcí se mohou zúčastnit všichni klienti bez ohledu na stupeň mentální
retardace, i pro klienty s těţkou mentální retardací můţe být hodina
přínosem, pokud ji mohou sledovat a alespoň krátkodobě tak soustředit
svou pozornost.
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Aktivity jsou vhodné spíše do místnosti, která by měla být
dostatečně velká vzhledem k počtu klientů a moţnosti jejich vyuţití
volného prostoru.
Návrh lekce pro klienty předškolního věku

Téma: Zvířata a my
Doba trvání : 45 minut
Pomůcky: rytmické hudební nástroje (orffův instrumentář), případně
vařečky, poklice, krabičky naplněné různým materiálem a podobně, CD
s relaxační hudbou.
Prostor: místnost
Rozvíjené oblasti: hrubá motorika, jemná motorika, vizuomotorická
koordinace, rytmus, nácvik správného dýchání, rozumová výchova

Vycházíme ze základního postoje (nohy jsou mírně rozkročené,
kolena nejsou propnutá, ale lehce pokrčená, pánev mírně podsazená,
volná, hrudník směřuje vzhůru, stejně tak hlava se vytahuje, ramena
tlačíme dozadu).
Mácháme prádlo – předkloníme se a střídavě mácháme rukama
z jedné strany na druhou. Prádlo vyţdímáme a nyní pověsíme.
Vytahujeme se vzhůru za rukama, věšíme prádlo a přichytáváme
ho kolíčky, pracují i ruce v zápěstí a prsty.
Podíváme se za rukama a hlavu zakloníme. Sehneme se pro prádlo,
ale nejprve předkloníme hlavu a podíváme se, zda máme ještě něco
k pověšení. Zbylé prádlo pověsíme. Podíváme se na jednu stranu,
zda k nám někdo nejde na návštěvu, nikoho nevidíme a proto se
podíváme na druhou stranu. Tam také nikdo není, podíváme se tedy
zpátky a na druhou stranu.
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A najednou vidíme, ţe k nám na návštěvu jdou kamarádi, tak jim
zamáváme. Nejprve jednou rukou, vzápětí druhou. Ale jsou příliš daleko,
proto zapojíme i ramena a máváme oběma rukama.
Běţíme kamarádům naproti a stále máváme. Nyní jsme se
s kamarády jiţ setkali, utvoříme kruh a chytíme se za ruce.
Nyní si zatančíme a zazpíváme „Pásla ovečky“ (viz příloha č. 6).
Zeptáme se dětí, zda vědí, jak dělají ovečky. Pořádně se
nadechneme a snaţíme se co nejdéle „zabečet“.
Můţeme zkusit i zvuky jiných zvířat, případně si zazpívat písničku
„Krávy, krávy“ (viz příloha č. 7), kterou můţeme doprovázet na rytmické
hudební nástroje, případně vyuţít dostupné předměty jako jsou například
vařečky, poklice, krabičky naplněné různým materiálem. Dbáme
na správné dýchání.
Zvířata můţeme zkusit i předvést – protahujeme se jako kočky,
skáčeme jako zajíci, plazíme se jako hadi apod. Jedno dítě můţe zvíře
předvádět, ostatní ho hádat a nakonec ho zkusí předvést všichni.
Necháme dětem prostor pro improvizaci, navedeme je, ţe mohou
napodobovat například zvířata a jak se cítí. Na konec improvizace se dětí
zeptáme, zda je něco, co by nám chtěly sdělit a rozebereme s nimi jejich
představy.
Na závěr lekce pustíme příjemnou relaxační hudbu, děti si lehnou
na záda, uvolní se relaxují.

Návrh lekce pro raný školní věk

Téma: Květiny
Doba trvání : 60 minut
Pomůcky: podloţka na cvičení, bubínek nebo jiný rytmický nástroj
(případně CD s reprodukovanou hudbou), látková nebo papírová květina
Prostor: místnost, případně louka nebo zahrada
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Rozvíjené oblasti: jemná motorika, nácvik dýchání, postřeh, hrubá
motorika, nápodoba

Lekci zahájíme rozcvičkou na zemi. Lehneme si na záda a střídavě
se vytahujeme za pravou rukou a levou nohou, levou rukou a pravou
nohou.
Pokrčíme kolena, rozpaţíme ruce a zvedáme nejprve pánev, později
záda, obratel po obratli postupně nahoru a plynule pokládáme. Několikrát
zopakujeme. Při posledním procvičování, kdyţ máme pánev nahoře,
uvolníme a vyklepeme ze strany na stranu.
Poloţíme pánev, kolena necháme pokrčená a pokládáme je střídavě
na pravou a levou stranu. Protahuje se bederní část zad. Pokud chceme
protáhnout také hrudní část, jednu nohu natáhneme, druhou necháme
pokrčenou, pokrčenou nohu „přehodíme“ přes nataţenou.
Sedneme si do sedu zkřiţmo nebo si klekneme a podíváme se
pomalu nejprve na pravou stranu, poté na levou. Několikrát zopakujeme.
Následují úklony hlavou na stranu, pohyb hlavy dopředu, chvíli vydrţíme
a pohyby hlavou zakončíme půlkrouţky (nezakláníme hlavu).
Nyní se několikrát ukláníme z jedné strany na druhou. Levá ruka je
nataţená a ukláníme se vpravo, snaţíme se dotknout podlahy na straně.
Nyní strany vyměníme a několikrát zopakujeme.
Nakonec se předkloníme a lehce se sbalíme do klubíčka.
Posadíme se a zakrouţíme rameny dozadu. Nyní se zaměříme
na práci rukou a prstů. Jemná motorika je velmi důleţitá ať jiţ z hlediska
psaní nebo i řeči, protoţe hlas a řeč představuje nejvyšší stupeň jemné
motoriky. Prokrouţíme zápěstí nejprve na jednou stranu, vzápětí
na druhou. Sevřeme ruce v pěst a otevřeme, několikrát opakujeme.
Můţeme zkusit prsty balit postupně – malíček, prsteníček, prostředníček,
ukazováček, palec a opět od palce rozbalovat - palec, ukazováček,
prostředníček, prsteníček a nakonec malíček.
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Nejen jemná motorika, ale i dýchání je velmi důleţité. Nádech
nosem můţeme nacvičovat tak, ţe si přivoníme ke květině (můţe být
imaginární, ale také například z látky nebo papíru, kterou jsme si vytvořili
při výtvarné činnosti). Výdechem se tuto květinu můţeme snaţit
„odfouknout“. Výdech také můţeme trénovat s foukáním do bublifuku
nebo odkvetlých „pampelišek“.
Lektor si vezme bubínek nebo jiný rytmický hudební nástroj
a bubnuje. Můţe také pouštět reprodukovanou hudbu. Klienti se pohybují
po místnosti. Kdyţ lektor ustane, klienti se zastaví v pozici, kterou právě
zaujímají. Obměnou můţe být tleskání lektora – při jednom tlesknutí si
klienti sednou do dřepu, při dvou stojí v pozoru, při třech zvednou nohu
a podobně.
Předvádíme dětem různé pohyby a ony je napodobují. Posléze se
děti střídají a předvádí různé pohyby, které ostatní napodobují. Nakonec
děti rozdělíme do dvojic. Jeden z dvojice předvádí pohyb, druhý jej
napodobuje. Po chvíli si role vymění.
Další aktivitou bude zpěv a tanec k písni „Pletla v kytku
rozmarýnu“ (text viz Příloha č. 8). Děti si stoupnou do kruhu. Nejprve si
píseň zazpíváme, poté přidáme pohyb. Děti utvoří dvojice, které stojí proti
sobě a drţí se za pravou ruku. Zpíváme píseň a děti chodí po kruhu.
Chytnou se se sousedem z druhé dvojice za levou ruku, poté s dalším
z třetí dvojice za pravou a dále. Vypadá to, jako kdyţ se děti proplétají.
Lekci zakončíme protaţením a relaxací.
Návrh lekce střední školní věk

Téma: Nácvik mazurky
Doba trvání : 45 minut
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Pomůcky: buben, papír na malé kuličky, CD s různorodou hudbou,
s hudbou na mazurku (případně se můţeme doprovázet písní, například
„Měla babka“) a relaxační hudbou
Prostor: místnost
Rozvíjené oblasti: rytmus, postřeh, jemná motorika, hrubá motorika,
dýchání

Nejprve

se

rozcvičíme.

Vycházíme

ze

základního

postoje,

vytahujeme se vzhůru střídavě za jednou a za druhou rukou, jako kdyţ se
snaţíme utrhnou jablko ze stromu. Nyní se skláníme k zemi, snaţíme se
předklánět obratel po obratli. Chvíli vydrţíme v předklonu a uvolňujeme
se, zvedáme se opět obratel po obratli vzhůru, hlava aţ na úplný konec.
Několikrát zopakujeme. Ve stoji zakrouţíme rameny zpět, dopředu,
zvedáme ramena. Předpaţíme ruce a pracujeme v zápěstí – nejprve špičky
prstů míří vzhůru, poté sklopíme ruce tak, ţe míří špičkami dolů. Opět
několikrát zopakujeme, prokrouţíme ruce v zápěstí. Podíváme se na jednu
stranu, na druhou a zopakujeme. Předkloníme hlavu, chvíli tak vydrţíme,
následují půlkrouţky hlavou. Nyní se ukláníme do stran. Na závěr
procvičíme nohy – prokrouţíme kotníky, dále kolena a nakonec pracujeme
celou nohou, hmitáme zepředu dozadu.
Lektor bubnuje na buben a mění tempo, na něho reagují klienti
změnou tempa podle udaného rytmu. Lektor také můţe pouštět
různorodou hudbu (s různým rytmem) nebo hrát na klavír.
Uspořádáme soutěţ ve foukání. Z papíru si vytvoříme malé
kuličky, úkolem dětí bude co nejrychleji „odfouknout“ kuličku do cíle.
Další variantou je tuto kuličku odfouknout co nejdále na jeden nádech.
Nyní se dostáváme k vlastnímu tanci. S klienty můţeme nacvičit
mazurku (viz příloha č. 9)
Lekci zakončíme relaxací.
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Návrh lekce pubescence

Téma: Poznej sám sebe
Doba trvání : 60 minut
Pomůcky: CD s hudbou, vonný (masáţní) olej nebo krém, podloţka,
na cvičení, kytara, rytmické hudební nástroje
Prostor: klidná, příjemná místnost
Rozvíjené oblasti: poznávání vlastního těla, rozvoj jemné a hrubé
motoriky, dýchání, rytmus

Lekci zahájíme rozcvičkou na zemi. Sedneme si do sedu zkřiţmo.
Podíváme se nejprve na jednu stranu, poté na druhou. Několikrát
zopakujeme. Předkloníme hlavu a chvíli vydrţíme, prokrouţíme hlavu
v půlkrouţcích vepředu. Krouţky v zápěstí vykrouţíme nad hlavu
a středem před tělem zpět. Uvolníme, vyklepeme ruce. Provedeme úklony
do strany. Levou ruku vzpaţíme a ukláníme se k pravé straně. Poté strany
vyměníme. Nohy natáhneme a nyní se snaţíme dotknout špiček u nohou.
Špičky také můţeme natahovat a přitahovat.
Lehneme si na záda nebo můţeme sedět, jak se nám zdá vhodnější.
Zahřejeme si třením ruce a přiloţíme je na obličej. Postupně si
promasírujeme obličej. Začneme čelem, obočím, pokračujeme lehkými
doteky na oči, tváře a ústa. Neměli bychom zapomenout ani na uši a vlasy.
Přes krk sjedeme na hrudník, kde necháme uvolněně ruce. Soustředíme se
na vlastní dech - hluboký nádech a výdech, chvíli vnímáme rytmus
vlastního dechu. Přejdeme k dýchání do bránice. Přiloţíme ruce na břicho
a vnímáme vlastní dech. Při nádechu břicho vystoupne a ruce se zvednou,
při výdechu naopak břicho klesne a s ním i ruce. Postupně přejdeme
k nohám. Plynulým pohybem si pohladíme nejprve jednu nohu od stehen
dolů, posléze druhou. Soustředíme se na nohy a zejména chodidla, která
nás celý den nosí. Pohladíme si nárt, promasírujeme patu a chodidla. Nyní
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se dostáváme k prstům, které postupně promasírujeme. Začneme u palce,
pokračujeme ukazováčkem, prostředníčkem, prsteníčkem a nakonec
malíčkem. To samé s druhou nohou. Kdyţ máme nohy jiţ promasírované,
posadíme se a zahájíme masáţ rukou. Začneme od ramen, přes paţe
a

předloktí

aţ

k hřbetům

rukou

a

dlaním.

Nakonec

postupně

promasírujeme prsty. Při masáţi můţeme vyuţít také vonné oleje nebo
krém.
Zkusíme si zazpívat píseň od Jaromíra Nohavicy Darmoděj (viz
příloha č. 10). Nejprve pouze s hudebním doprovodem z přehrávače,
případně na kytaru. Později přidáme tleskání a můţeme přidat i hudební
nástroje.
Postavíme se a vyzveme klienty, aby zkusili vyjádřit svou náladu
pomocí hudebních nástrojů. Prodiskutujeme, jak se kdo cítí.
Nyní si zatančíme, můţeme zkusit například orientální tance, které
mimo jiné pomáhají poznat vlastní tělo a vyrovnat se s tím, jak vypadáme.
(Jednotlivé prvky viz příloha č. 1)
Na závěr se protáhneme.
Návrh lekce střední dospělost

Téma: Romské tance
Doba trvání : 45 minut
Pomůcky: CD přehrávač, podloţky na cvičení, široká sukně
Prostor: místnost
Rozvíjené oblasti: nácvik dýchání, hrubá motorika, rytmus

Lekci začneme jogínským „Pozdravem slunci“ (viz příloha č. 11),
následuje nácvik správného dýchání. Lehneme si na záda, pokrčíme nohy,
ruce poloţíme na břicho a snaţíme se dýchat do bránice. Při nádechu se
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břicho zvedne, při výdechu naopak klesne. Poté přejdeme k dýchání
do hrudníku. Ruce přiloţíme na hrudník a soustředíme se na dýchání.
V další části lekce můţeme vyuţít romské tance, kdy u ţen je
dominantní práce se sukní a muţi mohou doprovázet tanečnice tleskáním
do rytmu.
Nejprve si hudbu, na kterou budeme tančit poslechneme, necháme
klienty poslouchat a pokud mají chuť, mohou například tančit nebo
tleskat do rytmu. Dále trénujeme rytmus a vytleskáváme do rytmu
puštěné hudby. Tím si hudbu naposloucháme a lépe se nám na ní bude
tančit.
Následuje nácvik techniky tance – krokové variace, práce rukou
a práce se širokou sukní, která je velmi efektní. Sukni tanečnice chytí
za lem a provádí pohyb rukou dopředu a dozadu. Můţe chytit lem z obou
stran a pohybovat sukní buď stejně – to znamená obě ruce dopředu a obě
ruce dozadu, nebo střídavě.
Nakonec

nacvičujeme

choreografii,

kterou

vytvoříme

z jiţ

naučených prvků.
Otevřeme prostor pro improvizaci, necháme chvíli tanečníky
pracovat samostatně a reagovat na hudbu a na druhé.
Na závěr lekce můţeme zařadit relaxaci.
Návrh lekce stáří

Téma: Relaxace a aktivace
Doba trvání : 45 minut
Pomůcky: ţidle rozestavěné do kruhu, CD s hudbou, šátky (případně
látkové kapesníky) pro kaţdého účastníka dva, masáţní míček „jeţek“
Prostor: místnost
Rozvíjené oblasti: jemná a hrubá motorika,
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Klienti se posadí na ţidle a začneme rozcvičkou. Nejprve se
střídavě vytahujeme za horními končetinami. Následuje uvolnění horní
poloviny těla. Ruce „vyvěsíme“ podél těla, předkloníme hlavu. Následně
se narovnáme, vyhrbíme a opět narovnáme. Ramena srovnáme dozadu.
Podíváme se na jednu a na druhou stranu, několikrát strany prostřídáme.
Natáhneme nohy dopředu, přitahujeme a natahujeme špičky. Nyní nohy
střídavě přitahujeme k hrudníku a vracíme zpět.
Posadíme se rovně, přiloţíme ruce na břicho a dýcháme do bránice.
Poté přiloţíme ruce na hrudníka opět klidně zhluboka dýcháme. Při této
činnosti klienti mohou zavřít oči.
Pustíme příjemnou pomalejší hudbu. Kaţdému klientovi vloţíme
do rukou dva menší šátky (případně látkové kapesníky). Klienti uchopí do
kaţdé ruky jeden šátek. A pohybují s nimi podle pokynů lektora. Nejprve
do strany, dopředu, zepředu dozadu a zpátky, nahoru dolů a podobně.
Ruce se mohou také „proplétat“. Poté lektor klienty nechá experimentovat
se šátky, reagovat na hudbu. Šátek mohou klienti vnímat jako svou
prodlouţenou ruku.
Šátky odloţíme a rozdáme masáţní míčky „jeţek“. Podle pokynů
lektora si klienti masírují míčky jednotlivé části těla. Začít můţeme
pohybem míčku v dlaních, následuje masáţ předloktí, paţe, ramene.
Promasírujeme nohy, případně břicho. Klienti se rozdělí do dvojic. Vţdy
jeden z dvojice masíruje záda a ramena míčkem tomu druhému. Příjemné
jsou také lehké poklepy prsty s uvolněným zápěstím.
Nyní pracujeme s mimikou obličeje. Například se usmíváme,
mračíme a opět usmíváme, špulíme rty. Vyplazujeme jazyk, jazykem se
snaţíme obkrouţit rty. Nakonec se usmějeme.
Ke konci hodiny se klienti postaví, chytnou za ruce nebo za paţe
a zatančíme si řecký tanec sirtaki (viz příloha č. 12). Tento tanec můţe být
velmi rychlý, ale můţeme si ho uzpůsobit pro své potřeby. Jak kroky, tak
tempo.
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Na závěr zařadíme relaxaci spojenou s vizualizací, kdy si klienti
představují místo, kde jim je příjemně.
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Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo nastínit moţnosti vyuţití tance
a jejich přínos pro osoby s mentálním postiţením.
Diplomová práce vymezuje některé pojmy důleţité pro tuto práci,
vysvětluje rozdíl ve vyuţití tance v umělecké a zájmové činnosti, navrhuje
některé techniky taneční terapie a taneční styly vhodné k vyuţití pro lidi
s mentálním postiţením. Zabývám se také osobností terapeuta a lektora,
přínosem tance pro klienty. Dále organizačními náleţitostmi – průběhem
vlastní lekce. Jedna z kapitol pojednává o ontogenezi lidského jedince.
Zařazena je z důvodu uvědomění si obvyklého vývoje lidské osobnosti
a moţných odlišností u osob s mentálním postiţením.
V rámci své diplomové práce jsem navštívila tři zařízení, která se
věnují práci s lidmi s mentálním postiţením a zároveň vyuţívají tance
ve své činnosti. Návštěva těchto zařízení mi potvrdila mou domněnku,
ţe kaţdé zařízení můţe se svými klienty pracovat jiným způsobem. Škola
Modrý klíč nabízí klientům taneční terapii a pracují s nimi terapeutickým
způsobem. kulturní centrum pro lidi s mentálním postiţením v hudebně
pohybovém krouţku zaměřuje svou pozornost zejména na rozumovou
a rytmickou činnost, výuku tance. Denní centrum Přerov v kurzu
orientálního tance rozvíjí u klientů zejména pohybovou (taneční) sloţku.
Při návštěvě těchto tří zařízení jsem si uvědomila, jak je moţné vést
lekce odlišně a je proto dobré mít srovnání z několika různých zařízení
a od několika lektorů.
Myslím, ţe tanec v lidském ţivotě můţe hrát velkou roli a lidé
s mentálním postiţením nejsou výjimkou. Lidé s mentálním postiţením
(a nejen oni) v tanci mohou zaţít pocit úspěchu, coţ pro ně je velmi
důleţité, protoţe v jiných oblastech se jim tohoto pocitu nemusí dostávat.
Nemusíme se však zaměřit pouze na tanec, je vhodné v praxi vyuţít
i jiné kreativní činnosti, ve kterých klienti mohou také zaţít úspěch.
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Při této činnosti je nutné volit vhodnou hudbu vzhledem k cílům,
které si klademe. Hudba by měla být účastníkům příjemná a neměla by
v nich probouzet nepříjemné pocity.
Pomocí tance se klienti mohou vyrovnat sami se sebou, poznat se
a zároveň zmobilizovat své tělo.
Navrhuji větší vyuţívání tanečních technik ve škole, ale i mimo ni,
v zájmových činnostech. Dále pak vyuţívání některých technik taneční
terapie.
Součástí jsou také návrhy tanečně pohybových lekcí, které jsou
řazeny podle věku, není však nutné se tohoto věku striktně drţet.
V příloze uvádím vysvětlení některých prvků orientálního tance, které je
moţné vyuţít pro osoby s mentálním postiţením. Pro lepší pochopení
prvků

přikládám

CD

s videoukázkami
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vysvětlených

prvků.
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Příloha č. 1 – Některé prvky orientálního tance

V příloze číslo 1 vysvětluji některé prvky orientálního tance.
Zároveň přikládám CD, na kterém jsou videoukázky jednotlivých prvků.
Tento materiál však nenahrazuje výuku v kurzech, kde lektor opravuje
vadné drţení těla. Doporučuji proto návštěvu kurzů a pro domácí trénink
(nebo zopakování) studium tohoto materiálu.

Základní postoj

Základní postoj je velmi důleţitý zejména ze zdravotního hlediska.
Při nesprávném drţení těla bychom si mohli poškodit páteř.
Základní postoj vypadá ta, ţe stojíme rozkročení asi tak na šířku
pánve, kolena jsou mírně pokrčená. Nikdy je úplně nepropínáme. Pánev
drţíme volně, mírně podsazenou. Dbáme, abychom se neprohýbali
v bedrech. Hrudník směřuje vzhůru, ramena dozadu a dolů. Ruce drţíme
mírně od těla, hlavu vytahujeme vzhůru.

Sunutí pánve

Vycházíme ze základního postoje. Vysouváme pánev nejprve na
jednu stranu, poté plynule na druhou. Snaţíme se, aby se nám boky
„nezhoupávaly“, ale byly stále v jedná výši. Dále by se boky neměly
„přetáčet“. Můţeme si představit, ţe stojíme mezi dvěmi stěnami, které
nám nedovolí pohyb dopředu. Kolena by se neměla příliš hýbat. Stejně tak
hrudník, který se snaţíme izolovat.
Můţeme si představit, ţe máme na boku připevněný provázek, za
který nás někdo vytahuje a my tak pohybujeme boky do strany.
Také si můţeme poloţit kousek od boků dlaně a snaţit se k nim
střídavě přiblíţit.

Krouţek v pánvi

Nejprve si zopakujeme sunutí pánve. Dále si procvičíme pohyb
pánve zepředu dozadu. Opět dbáme, aby se kolena nehýbala.
Neprohýbáme se v bedrech. Horní část těla máme zpevněnou, takţe se
nepohybuje.
Pokud máme jiţ procvičené pohyby vpravo – vlevo, dopředu –
dozadu, začneme s vlastním nácvikem krouţku v pánvi.
Nejprve vysuneme bok doprava, poté dopředu, doleva a nakonec
vrátíme zpět dozadu. Zopakujeme pohyby doprava, dopředu, doleva,
dozadu. Pokud jiţ zvládáme takto rozfázovaný pohyb, pokusíme se ho
spojit a „zaoblit“. Představíme si, ţe pánví opisujeme kruh.

Sunutí hrudníku

Sunutí hrudníku je na stejném principu jako sunutí pánve. Hrudník
vysouváme střídavě na jednu a na druhou stranu.
Zprvu si můţeme pomoci rozpaţenýma rukama, za kterýma se
střídavě natahujeme. Můţeme si představit, ţe kousek od nás je nějaká
věc, kterou bychom rádi uchopili, proto se za ní vytahujeme. Dbáme, aby
ramena byla stále ve stejné výši a hrudník se nepřetáčel dopředu či
dozadu. Pánev se nepohybuje.

Klopení rukou

Při klopení rukou zapojujeme celé paţe. Pro efektní pouţití je velmi
důleţité dotáhnout pohyb aţ do konce, to znamená „procítit“ pohyb aţ do
konečků prstů.
Začínáme tak, ţe předpaţíme a poloţíme dlaně na sebe - jedna
směřuje prsty vzhůru, druhá dolů.
V další fázi ruce od sebe ruce oddalujeme. Kdyţ jiţ máme od sebe
ruce dostatečně daleko (svírají tupý úhel), sklopíme dlaně na druhou
stranu. Prsty, které směřovaly dolů, směřují nyní nahoru, ty, které
směřovaly nahoru, míří dolů. Opět ruce přibliţujeme. Kdyţ se ruce setkají,
mohou se dlaněmi pohladit a pokračují dále. Na konci ruce sklopíme.
Pokud tento pohyb jiţ ovládáme, můţeme pohyb zmenšit. Při pohybu se
můţeme také zaklánět.

Hadí ruce

Někdy se také můţeme setkat s pojmem „rozvlnění rukou“.
Je to plynulý pohyb rukou, který můţeme pouţít buď samostatně
nebo s doplněním těla (např. při krouţcích nebo osmičkách v pánvi,
sunutí pánve, shimmy). Pouţití v kombinaci s tělem však vyţaduje určitý
trénink a zvládnutí izolovaných prvků.
Postavíme se do základního postoje. Začneme zvednutím ramene,
kdyţ uţ rameno nemůţeme zvednout výš, zvedneme paţi, loket,
předloktí. Jako poslední zápěstí a prsty. Kdyţ dojdeme do poslední fáze,
následuje pohyb dolů. Rameno tlačíme dolů, následuje paţe, loket,
předloktí, prsty. Opět začíná rameno nahoru a pokračuje dále.

Překříţený krok

Překříţený krok slouţí k přemístění tanečníka dopředu, případně
dozadu. Začínáme unoţením pravé nohy, tu pak překříţíme před nohu
levou. Levá noha unoţí, ale váhu necháváme stále na pravé noze. Levá
noha se předsune před pravou a pravá noha unoţí, váha je na levé noze.
Nyní překročíme před levou nohu, přeneseme váhu na pravou a levá
noha ukročí. Opakujeme, dokud se nedostaneme, kam potřebujeme. Tímto
krokem můţeme i couvat.

Střídání ramen

Střídání ramen je dynamický pohyb.
Ruce jsou poloţeny šikmo před tělem, směřují lehce do stran. Při
pohybu se předloktí nemělo hýbat. Pohybují se pouze ramena. Jedno
rameno dopředu, druhé dozadu. Poté ramena prostřídáme.

Příloha č. 2 - Škola Modrý klíč, SPMP Praha 4

Škola Modrý klíč, SPMP Praha 4 (dále jen Modrý klíč) je nestátní
nezisková organizace zaloţená roku 1991 z iniciativy rodičů dětí s těţkou
formou mentálního a kombinovaného postiţení na základě stanov
Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným jako samostatný právní
subjekt.
V roce 2009 vyuţívá sluţeb Modrého klíče 110 klientů s mentálním
a kombinovaným postiţením a to formou denního a týdenního stacionáře,
odlehčovací

péče.

Sluţby

jsou

nabízeny

v různých

formách

přizpůsobených druhu a hloubce postiţení a věku klientů, snaţí se o co
největší přiblíţení běţnému ţivotu.
Modrý klíč nabízí klientům výchovně vzdělávací program na
úrovni mateřské školy a základní školy speciální, starším klientům
zácviková pracoviště, chráněné dílny a autistické centrum. Poskytuje také
stravování, dopravu, fyzioterapeutické sluţby, dále poradenskou činnost,
další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a
opatrovníků. Nabízí také chráněné bydlení a respitní péči.
V odpoledních hodinách se v Modrém klíči odehrává zájmová
činnost, která se významnou měrou podílí na výchově a rozvoji klientů.
Mezi činnosti, které jsou v zařízení realizovány patří sportovní klub, tkaní,
práce

s kovovým

materiálem,

textilní

techniky,

taneční

terapie,

dramaterapie, výtvarné techniky, keramika a tanečně dramatický krouţek.

Zdroj: http://www.modry-klic.cz/

Příloha č. 3 – Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi s mentálním
postižením

Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi s mentálním postiţením
(dále jen Oáza) je občanským sdruţením, které vzniklo v dubnu roku
1992. Impuls pro vznik tohoto kulturního centra dala potřeba umoţnit i
lidem s mentálním postiţením vzdělávat a rozvíjet se v kreativní činnosti.
Lidem s mentálním postiţením od šesti let bez omezení věku nabízí
kulturní vyţití formou zájmové činnosti, ale i společenských a kulturních
akcí. V současnosti zájmovou činnost navštěvuje přibliţně 70 klientů.
Na počátku činnosti fungovaly čtyři krouţky – hudebně pohybový,
hudební, dramatický a výtvarný. Nyní má Oáza v nabídce krouţků
sedmnáct. Patří mezi ně, kromě jiţ zmíněných krouţků, také další
umělecké kurzy – kytara, flétna, klavír, sólový zpěv, balet, keramika,
promluvy, fotografie, ale i kurz angličtiny, němčiny a počítačů.
Kurzy probíhají ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách.
Lektory jsou jak odborníci daných oborů, tak speciální pedagogové.
Rodiče mají moţnost zúčastnit se kurzu spolu se svým dítětem a ověřit si
tak, jak činnost probíhá.
Nasbírané

dovednosti

mohou

klienti

uplatnit

v pravidelně

pořádaných divadelních představeních a výstavách výtvarných prací,
které Oáza organizuje.
Čtyřikrát ročně také Oáza pořádá sobotní přátelská setkání
s kulturním programem, kde se setkávají klienti z různých kurzů.

Zdroj: http://www.special.cz/oaza/
Příloha č. 4 - Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mentálně postižené

Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mentálně postiţené (dále jen
ÚSP) je zřízen Magistrátem města Přerov. Klientelu tvoří 30 klientů

s mentálním a kombinovaným postiţením v různém stupni, ve věku od tří
let. ÚSP těmto klientům zajišťuje ambulantní zdravotní, sociální a
výchovnou péči
Cílem zařízení je umoţnit klientům dosaţení co nejvyššího stupně
socializace

podle

individuálních

moţností

a

integraci

do

běţné

společnosti.
V areálu pobývají čtyři skupiny. Kaţdá skupina má svou vlastní
výchovnou buňku, kterou tvoří denní místnost, sociální zařízení a kuchyň.
O tuto buňku se skupina spolu s výchovným pracovníkem starají, klienti
se tak učí věcem potřebným pro ţivot.
Klienti také navštěvují dílnu, kde se seznamují s různými druhy
materiálů jako je keramická hlína, dřevo nebo ţelezo. Oblíbenou činností
je také zhotovování linorytů.
Klienti mají moţnost navštěvovat například muzikoterapii a
dramaterapii, canisterapii, sportovní činnosti (atletiku, plavání, kuţelky,
pohybové hry), orientální tance nebo cvičit na posilovacích strojích. ÚSP
dále organizuje společenské a sportovní akce, rekreačně-rehabilitační
pobyty nebo diskotéky pro klienty.
Kromě výchovných pracovníků pracuje v ÚSP také speciální
pedagog, který s klienty pracuje podle programu pomocné školy, ale není
jimi pevně vázán. Dalším odborníkem je logoped, který provádí
individuální logopedickou péči a fyzioterapeut.
Součástí ÚSP je také poradenství sociální a speciálně pedagogické a
sociální asistence.
Zdroj:

http://www.mu-prerov.cz/cs/samosprava/zarizeni-a-

organizace-mesta/ustav-socialni-pece-denni-pobyt-pro-mentalnepostizene.html

Příloha č. 5 – Fotografie z lekce orientálního tance v Ústavu sociální péče
– Denního pobytu pro mentálně postižené v Přerově
Nácvik romských tanců a práce se sukní

Příloha č. 6 – Pásla ovečky

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ni: Dupy dupy dup,
ona zas: Cupy, cupy, cup.
Houfem, ovečky, seberte se všecky,
houfem, ovečky, seberte se.
Děvče pohání ovečky bělavé,
sem tam pobíhá ovčácký pes.
Já na ni: Pomaloučku jen!
Ona, ţe z háje musí ven,
ţe prý ovečkám neslouţí lesíček,
ţe prý ovečkám neslouţí les.

Zdroj: http://detsky.blog.cz/0606/pasla-ovecky

Příloha č. 7 – Krávy, krávy

Krávy, krávy,
jak si vlastně povídáte,
krávy, krávy,
jakou máte řeč.
Bů bů bů bů bů

Kočky,kočky
jak si vlastně povídáte,
Kočky,kočky
jakou máte řeč.
Mňau, mňau, mňau, mňau,

Pejsci, pejsci
jak si vlastně povídáte
pejsci,pejsci
jakou máte řeč.
Haf, haf, haf, haf, haf

Hadi,hadi
jak si vlastně povídáte
hadi, hadi
jakou máte řeč
Sssss, ssss, sssss, sssss

Kapři, kapři
jak si vlastně povídáte
kapři, kapři
jakou máte řeč
(mlčíme a otvíráme pusu jako kapr)

Ţáby,ţáby
jak si vlastně povídáte
ţáby, ţáby
jakou máte řeč.
Kvá, kvá, kvá, kvá

Němé tváře
jak si vlastně povídáte
němé tváře
jakou máte řeč
Bůbůbůbů, haf, haf, haf, mňau, mňau,sssss

Zdroj:

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslav/kravy-

kravy-56839

Příloha č. 8 – Pletla v kytku rozmarýnku

Pletla v kytku rozmarýnku
devatero divný květ.
Pletla v kytku rozmarýnku
devatero divný květ
házela ji po voděnce
házela ji po voděnce
aby plula v širý svět
házela ji po voděnce
házela ji po voděnce
aby plula v širý svět.

Po voděnce nehluboké,
která teče v tu stranu.
Po voděnce nehluboké
která teče v tu stranu
pověz ty mě rozmarýnko
pověz ty mě rozmarýnko
kam aţ se já dostanu
pověz ty mě rozmarýnko
pověz ty mě rozmarýnko
kam aţ se já dostanu.

Tekla voda podél mlýna
do splavu se vylila.
Tekla voda podél mlýna
do splavu se vylila
a ta milá rozmarýnka
a ta milá rozmarýnka
na kola se chytila

a ta milá rozmarýnka
a ta milá rozmarýnka
na kola se chytila.

Zdroj:
http://hudba.hradiste.cz/index.asp?AKCE=DETAIL&ID=NMOOORNP
H

Příloha č. 9 – Mazurka

pán čelem k zádům dámy
Kroky
Postup
Nášlapy Počítání
2krát úkroky ke středu (a přísuny)
1, 2, 3 1, 2, 3
2krát úkroky ke stěně
1
úkrok ke středu okénko
1
úkrok ke stěně okénko
1
úkrok ke středu a podtáčka D vlevo
1
úkrok ke stěně
závěr, obnova držení do základního postavení

Zdroj: http://www.vratislavnemec.cz/tanec/mazurka.html

Příloha č. 10 – Text písně Darmoděj

Šel včera městem muţ
a šel po hlavní třídě
šel včera městem muţ
a já ho z okna viděl
na flétnu chorál hrál
znělo to jako zvon
a byl v tom všechen ţal
ten krásný dlouhý tón
a já jsem náhle věděl
ano to je on
to je on

Vyběh jsem do ulic
jen v noční košili
v odpadcích z popelnic
krysy se honily
a v teplých postelích
lásky i nelásky
tiše se vrtěly
rodinné obrázky
a já chtěl odpověď
na svoje otázky
otázky

Na ná-na na ná-na na
na ná-na na ná-na na
na-na na-na ná-ná

na ná-na na ná-na na
na-na na-na ná-ná
na ná-na na ná-na na
na-na na-na ná-ná

Dohnal jsem toho muţe
a chytl za kabát
měl kabát z hadí kůţe
šel z něho divný chlad
a on se otočil
a oči plné vran
a jizvy u očí
celý byl pobodán
a já jsem náhle věděl
kdo je onen pán
onen pán
Celý se strachem chvěl
kdyţ jsem tak k němu došel
a v ústech flétnu měl
od Hieronyma Bosche
stál měsíc nad domy
jak čírka ve vodě
jak moje svědomí
kdyţ zvrací v záchodě
a já jsem náhle věděl
ano to je Darmoděj
můj Darmoděj

Můj Darmoděj

vagabund osudů a lásek
jenţ prochází všemi sny
ale dnům vyhýbá se
můj Darmoděj krásné zlo
jed má pod jazykem
kdyţ prodává po domech
jehly se slovníkem

Šel včera městem muţ
podomní obchodník
šel ale nejde uţ
krev skápla na chodník
já jeho flétnu vzal
a zněla jako zvon
a byl v tom všechen ţal
ten krásný dlouhý tón
a já jsem náhle věděl
ano - já jsem on
já jsem on

Váš Darmoděj
vagabund osudů a lásek
jenţ prochází všemi sny
ale dnům vyhýbá se
váš Darmoděj krásné zlo
jed mám pod jazykem
kdyţ prodávám po domech
jehly se slovníkem

Na ná-na na ná-na na
na-na na-na ná-ná
na ná-na na ná-na na
na-na na-na ná-ná
váš Darmoděj vagabund
osudů a lásek
jenţ prochází všemi sny
ale dnům vyhýbá se.

Zdroj: http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/darmodej.htm

Příloha č. 11 – Pozdrav slunci

1. Rovně se postavte a dejte nohy k sobě. Ruce přiloţte dlaněmi k sobě
přímo před hrudník a zhluboka dýchejte.
2. Zvedejte ruce aţ do úplného vzpaţení a přitom se zhluboka
nadechněte. Lopatky tlačte k sobě a zatněte hýţďové svalstvo. Aniţ byste
se prohýbala v bederní části zad, zaklánějte se od oblasti hrudní páteře.
3. Vydechněte, ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou.
Vaše záda by přitom měla vytvořit rovnou přímku. Špičkami prstů,
nejlépe ovšem celými dlaněmi, se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně
pokrčenými koleny.
4. Nadechněte se, svou pravou nohu postavte co nejvíce dozadu a zapřete
se bříškem chodidla. Druhá, ohnutá noha nese převáţnou část vaší tělesné
hmotnosti. Obě ruce poloţte těsně vedle předního chodidla. Hlavu drţte
zpříma.
5. Zadrţte dech a k noze vzadu přisuňte i levou nohu. Rukama se zapírejte
přesně na úrovni ramen. Vaše tělo je napjaté a od hlavy aţ k patě by mělo
tvořit jednu dokonalou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud
namáhavá, zapřete se koleny o podlahu.
6. Vydechněte a ohýbejte paţe. Měla byste skončit v pozici, kdy se čelem,
trupem, koleny a bříšky chodidel dotýkáte podlahy. Kyčle by měly být od
země mírně vzdáleny.
7. Nyní poloţte na zem i boky. Napněte nohy a zhluboka se nadechněte.
Při nádechu zvedejte hrudník a hlavu a přitom se opět zapírejte rukama.
Zatněte hýţďové svalstvo.
8. Vydechujte a zvedejte pánev. Mějte napnuté nohy a celými chodidly se
postavte co nejblíţe vašim rukám. Hlavu drţte rovně - jako by měla
prodluţovat vaší páteř.
9. Nadechněte se a zároveň s tím poloţte ohnutou pravou nohu přímo
mezi vaše ruce. Levá noha zůstává co moţná nejvíce napnutá vzadu,
zapřená opět o bříško chodidla. A vaše tělo by mělo opět vytvořit

naprosto rovnou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá,
poloţte na zem holeň nohy vzadu.
10. Vydechněte. Levou nohu poloţte dopředu a napněte kolena. Ohněte
celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Záda přitom musí tvořit
rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi se
dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
11. Srovnejte se, vzpřímeně se postavte. Stranou zvedejte ruce aţ do
úplného vzpaţení a přitom se zhluboka nadechněte. Tlačte lopatky k sobě
a zatněte hýţďové svalstvo. Záda od hrudní páteře nahoru zatlačte
dozadu, přičemţ ale dbejte na to, abyste se neprohýbala v bederní části
zad.
12. Vydechněte a pozvolna připaţte.

Zdroj: http://www.pritelkyne.cz/clanky/joga-pro-zacatecniky-pozdravslunci-sestava-z-12ti-cviku-1304.html

Příloha č. 12 – Tanec sirtaki

Tanec se tančí v 4/4 rytmu, 1. a 2. doba jakoby splývají v jednu, hlavní
důraz je na 2. dobu, tančí se v uzavřením kruhu, tanečníci se drţí volně za
ramena (popř. za pas). Začíná se v pomalém tempu, postupně se hudba i
tanec zrychlují.
I. takt:
1.-2. doba – pravou krok stranou
3. doba – levou krok vpravo, zkřiţmo za pravou
4. doba – pravou krok stranou
II. takt:
1.-2. doba – levou krok stranou, zkřiţmo před pravou
3. doba – pravou krok stranou
4. doba – levou krok stranou, zkřiţmo před levou
Variace:
III. takt:
1.-2. doba – pravou mírný krok stranou
3. doba – levou krok vpřed (směrem ke středu)
4. doba – pravou krok na místě
IV. takt:
1.-2. doba – levou přísun k pravé
3. doba – pravou krok vpřed (směrem ke středu)
4. doba – levou krok na místě

Zdroj: ČERNOHLÁVKOVÁ, A. Vyuţití tanečních a pohybových technik
u lidí s mentálním postiţením. 42 s. Brno, 2006. Bakalářská práce (Bc.).
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