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Abstrakt: 
Název práce: Tanec a pohybová průprava pro tělesně postižené 

 

Subjekt: Výzkumné práce se zúčastnilo 16 studentů (8 dívek a 8 chlapců ve věku 22-26 

let) Fakulty tělesné výchovy a sportu. Dále také 8 klientů Kliniky rehabilitačního 

lékařství Albertov (5 žen a 3 muži, ve věku od 33-67 let)  

 

Cíl práce: Aplikovat pohybový program na jedince bez tělesného postižení, zjistit 

změny v jejich prožívání. Následně po té zjistit, jestli tanec a pohybová průprava působí 

stejnou mírou i na tělesně oslabené. 

 

Metoda: Formou dotazníkového šetření, pozorování a rozhovoru, zhodnotit změny 

v prožívání u osob, na kterých byl aplikován pohybový program.  

 

Výsledky: Po absolvování pohybového programu jsme zjistili, že se u jedinců zlepšil 

vztah k tanci a orientace v hudbě. Dále jsme také zaznamenali, že tanec má u většiny z 

cvičenců pozitivní vliv na emoce a prožívání.  Obdobné to bylo i u osob s tělesným 

oslabením. Ačkoli mají tito lidé omezený rozsah pohybu, tak závisí především na jejich 

prožitku a emocích než na tom, kolik částí svého těla k jeho realizaci zapojí. 

 

Klíčová slova: Paraplegie, pohybová průprava, tanec, taneční terapie, tělesné postižení 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstrakt: 
Name of the thesis: Dancing and movement training for people with disabilities. 

 

Goal of research: 16 students (8 boys and 8 girls, aged 22-26 years) of Faculty 

Physical Education and Sport. It also, 8 clients of Department of Rehabilitation 

Medicine Albertov (5 women and 3 men, aged 33-67 years).  

 

Objective: Apply motion program to people without disabilities. Then compare, if 

dancing have the same power to people with disabilities 

 

Method: Through questionnaire, observation and interview make assess changes in the 

perception for people, which was applied to the motion. 

 

Conclusion: After motion program we found, that participants of motion program, has 

better feeling with dance. In addition, we also noticed, that dance have positive effect on 

the emotions and experience. People with disabilities have limited possibilities of 

movement, but it is not important for dancing. Mainly depends on their experience and 

emotions, than or how many parts of her body will involve. 

 

Key words: Dancing, dance therapy, disability, movement training, paraplegia 
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1 ÚVOD 
 

„Tanec je trysk života, který má sílu vyplavovat ze zajetých kolejí“ 

                                                                                                  Daniel Sibony 

Toto motto se stává hlavním heslem mojí bakalářské práce a zároveň ústřední 

linií, o kterou se zde budu opírat. Protože je to právě tanec, který dává mnoha lidem 

naplnění a smysl života, pomáhá jim zapomenout na starosti všedního dne a zároveň jim 

opravdu umožní vyplavovat se ze zajetých kolejí.                                                                                                                                

Vycházím tak z vlastní zkušenosti, protože tanec je pro mě velký pomocník při 

odreagování, odbourávání stresu a nepříjemných pocitů, ale zároveň mě nabíjí novou 

energií a dává elán do dalších životních chvil.                                                                                                                                     

S tancem bývá také spojen hluboký vnitřní prožitek, ve kterém dochází ke splynutí 

s hudbou, popřípadě partnerem.  Ale hlavně je to pohybová činnost, během které 

probíhá proces seberealizace a vyjádření sama sebe, a to vše bez studu, přetvářky či 

zbytečného předvádění se.                 

Při asociaci pohybu, se nám vybaví jedinec, který je urostlý, hbitý, líbivý, 

pohybově nadaný nejlépe atletické postavy, ale málokdo si uvědomí, že pohyb, zejména 

ten taneční, je tady i pro ty, kteří mají svůj pohybový rejstřík některak omezený. Mezi 

takové můžou patřit lidé s mentálním, zrakovým, sluchovým nebo dokonce tělesným 

znevýhodněním.  

Ve své bakalářské práci se budu věnovat tanci a pohybové průpravě jedinců „bez 

postižení“, ale i tanci, který je určen lidem na vozíčku, lidem s paraplegií.  

V tuhle chvíli ještě není ten správný čas na to, abych se zaobírala definicí tohoto 

postižení. Není ani potřeba se v úvodu zabývat klasifikací, etiologií nebo symptomy 

paraplegie. Důležité je vědět, že se jedná o postižení, které do jisté míry omezuje 

postiženého v lokomoci, pohybu a samoobsluze. Její příčinou nejčastěji bývá poranění 

míchy, které upoutá jedince na invalidní vozík. 

Velkou roli při tom, jak se člověk vyrovná s postižením, bývá fakt, zdali se jedná o 

postižení získané nebo vrozené. 

 Pokud se zdravému člověku, který si plně užívá života, se stane nehoda, která 

mu znemožní trávit životní chvíle tím způsobem, jak byl doposud zvyklý, je to obrovská 
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nepříznivá životní zátěž, která se projeví ve všech oblastech lidského celku.                                                                      

V této chvíli pak závisí na podmínkách, které jsou zdravotně znevýhodněnému 

umožněny v jeho rozvoji, na rodině a okolí ve kterém žije, na charakteru a psychice 

postiženého a v neposlední řadě také na prognóze a vyhlídkách dalšího života.                                                                                    

Tímto nechci tvrdit, že člověk s vrozeným postižením má méně negativních důsledků 

svého handicapu. Ale myslím si, že větší zátěž na psychiku má ten handicap, který se 

přihodil jedinci až v průběhu života, protože právě on ví, co ztratil a o co přišel.                            

V tomto případě má úvodní citát ještě větší moc než u kohokoliv jiného. 

Je mnoho metod a terapií, které pomohou postiženému se s momentální 

nepříznivou životní situací vyrovnat. Ale existuje jedna, která má vzhledem ke své 

povaze a jménu, blízko k mé závěrečné práci - taneční terapie.                                                                                                 

Úkolem taneční terapie je, cíleně působit na postiženého jedince prostřednictvím tance a 

pohybu. Tímto se vyvolají změny v  psychice, které pomůžou jedinci se vyrovnat 

s postižením a s následnou socializací.   

Během této bakalářské práce, jsem měla možnost se seznámit s mnoha 

zajímavými lidmi. Jednou z osob, která mě očarovala svým přístupem k práci  kterou 

vykonává, je taneční terapeutka MUDr. Tereza Gueye.                                                                               

První mé setkání s ní bylo na semináři taneční terapie, který se konal v rámci 

volitelného kurzu „Tanec pro zdravotně postižené“ na Fakultě tělesné výchovy a sportu. 

Během tohoto kurzu jsem se poprvé setkala s tím, jak vypadá taneční terapie.  Měli jsme 

možnost si zkusit být klienty na této lekci a vyzkoušeli jsme si terapii na vlastní kůži.                                                                                              

Ačkoliv to pro mě byl skvělý zážitek, téma moji bakalářské práce se neopírá o jedince 

„zdravé“, ale o jedince s tělesným znevýhodněním. Z toho důvodu jsem chtěla vidět, jak 

vypadá tanečně terapeutická hodina aplikovaná, na jedince s tělesným znevýhodněním. 

A tak jsem s pomocí Mgr. Marie Vurmové získala kontakt na MUDr. Terezu Gueye, u 

které jsem následně absolvovala hospitační náslechy na lekcích taneční terapie. 

 

Také jsme se dozvěděla, že cílem taneční terapie je cíleně působit na 

postiženého jedince prostřednictvím tance a pohybu. Ačkoliv cíl mé bakalářské práce 

není totožný, podstata ale zůstává stejná. Především v tom, že chci pomocí pohybu 

navodit radost ze života a změnit tak pohled na tělesné schéma jedince.  
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V  bakalářské práci chci tento záměr aplikovat na jedince bez postižení, a to 

v podobě krátkého pohybového motivu, který s nimi secvičím. Zároveň budu také 

sledovat, jak se mění psychický stav, emoce a prožívání jedince vlivem tance, rytmu a 

pohybu. Stejně tak získám cenné informace o změně  v jejich prožívání, tudíž pak mohu 

posoudit odlišnosti, které nastanou u různých pozorovaných skupin.  

V závěrečné magisterské práci bych chtěla na tuto navázat, ale s tím rozdílem, že 

budu pohybovou průpravu aplikovat na jedince s paraplegií.    
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 

 Našim úkolem, je seznámení s tancem a pohybovou průpravou, dále také 

vymezení pojmu paraplegie a význam tance pro osoby s tímto postižením.                                                              

Na základě těchto informací, sestavení pohybového programu, jeho aplikace a nacvičení 

s lidmi bez postižení.  

Pomocí rozhovoru, pozorování a dotazníku získáme cenné informace o tanečním 

prožitku osob bez tělesného handicapu, ale i osobám se zdravotním znevýhodněním.                                                            

Na základě těchto faktů můžeme posoudit a porovnat, co přináší pohyb a tanec 

jednotlivci a jak se to projevuje na skupině jako takové.  

V poslední části bakalářské práce se budeme věnovat tanci jako terapii.                                       

Budeme pozorovat vnímání pohybu lidí s tělesným handicapem, sledovat jejich prožitek 

a emocionální změny v průběhu terapií. 

 

Cílem výzkumného projektu bakalářské práce je: 

1. zjistit, do jaké míry ovlivňuje tanec a pohybová průprava vnímání a prožívání jedince 

bez postižení 

 

2. zjistit, jestli tanec a pohybová průprava působí stejnou mírou i na osoby s tělesným 

znevýhodněním 

  
Pro splnění cíle jsme stanovili následující úkoly: 

1. Prostudovat odbornou literaturu, která se zabývá danou problematikou. 

2. Secvičit pohybový program. 

3. Pozorovat vývoj nácviku pohybového programu. 

4. Vytvořit dotazník pro účastníky pohybového programu. 

5. Rozeslat dotazníky. 

6. Hospitace na Klinice rehabilitačního lékařství Albertov. 

7. Udělat rozhovor s MUDr. Terezou Gueye. 

8. Na základě zodpovězených otázek data graficky zpracovat. 

9. Pomocí dotazníku, pozorování a rozhovoru vyhodnotit výsledky. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 
 

 Tanec patří mezi základní a nejpřirozenější pohybovou aktivitu člověka a je 

jedním z nejstarších projevů, které spojují vrozenou touhu člověka po sebevyjádření 

s přirozenou radostí z pohybu. Tanec bývá vyjadřován rytmickým pohybem těla, 

nejčastěji za doprovodu hudby nebo zpěvu. Tanec je umění, v němž hraje hlavní 

význam lidské tělo, jímž můžeme vyjadřovat své city a emoce a odrážet tak náš duševní 

stav. Prostřednictvím tance lze rozvíjet komunikativnost mezi sebou navzájem, aniž 

bychom museli hovořit všichni stejným jazykem, neboť tanec překračuje tyto jazykové 

bariéry (Jebavá, 1998). 

 

3.1 Taneční a pohybová průprava 

 
Taneční průprava směřuje především k získání správného držení těla a pohybu 

těla vzhledem k anatomickým a fyziologickým možnostem každého jedince. Jelikož jde 

však o tanec, vyžaduje tato práce i určitou specifičnost.                                                                                          

Spočívá v tom, že všechna cvičení musí být vedena ve spojitosti s tělesnou a vnitřní 

citlivostí, představivostí a hudebním cítěním (Jeřábková, 1979). 

Cílem pohybové průpravy není osvojit si složité taneční kroky, ale zvyšovat 

prožitek z pohybu, radostně vnímat změnu svého těla a odpoutat se od každodenních 

tíživých stavů.   

Z předchozího vyplývají i úkoly taneční výchovy, kam patří rozvoj vnitřní 

citlivosti, vnímavosti, představivosti, hudebního, prostorového i kolektivního cítění. 

Kromě jiného také osvojení harmonického pohybu tvořivosti. 

Základní pohybová a taneční průprava dbá hlavně na rozvíjení pohybového 

ústrojí organismu. Zvolenými pohybovými prvky se rozvíjejí pohybové návyky, které 

mají vliv na vnitřní a smyslové orgány, na posílení nervové soustavy a na formování 

psychického rozvoje každého z nás.  Specifickými cviky se tak rozvíjí rovnováha a 

orientace těla v prostoru, dále také dochází ke zdokonalování řeči, kožní citlivosti, 

myšlení, pozornosti a sluchu (Kurková, 1987). 
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3.2 Pohyb a hudba 
 

Vzájemná vazba hudby a pohybu je velice těsná. Každá rytmická nebo 

melodická proměna, každý výrazný akord přetvářejí citovou hladinu, a tím vzbuzují jiné 

pohybové naladění (Jeřábková, 1979).                                        

Funkce hudby je při pohybové a taneční výchově mnohotvárná a nabývá 

různých podob. Uvedeme si nejdůležitější a nejčastěji vyskytované formy využití 

hudby.     

 1) Hudba jako složka podbarvující: pohybová složka a její zákonitosti zcela dominují, 

hudba jen dotváří jakési zvukové pozadí. 

2) Hudba jako složka napomáhající pohybu: hudba v určitých momentech vstupuje 

výrazněji, a tak napomáhá plastickému provedení jednotlivých tanečních pohybů. 

3) Hudba jako složka pohyb doprovázející: vztah pohybu s hudbou je zcela vyvážen, 

hudební doprovod vychází z  potřeb pohybu. 

4) Hudba jako složka pohyb řídící: hudba přijímá aktivní úlohu, a to zejména při větších 

pohybových sledech, kdy střídáme kontrastní pohyb.  

5) Hudba jako složka inspirující: na základě celistvého hudebního dojmu vzniká taneční 

improvizace.   

Hudba a pohyb se inspirují navzájem, tj. tanec čerpá tvořivé impulzy z hudby a naopak 

(Jeřábková, 1979).                                     

 

  Hudebně-pohybová výchova upevňuje psychomotorické schopnosti a podporuje 

ladnost a pružnost pohybů. Již samotný nácvik čtení not podporuje smysl pro 

prostorovou orientaci (Jebavá, 1998).                         
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3.3 Tanec v mnoha podobách 

 
Tanec vnímáme každý trošku jinak. Na každého působí v jiné míře něčím jiným 

a každý ho využívá jinak v různých podobách.                                                                                                  

Je spoustu druhů tance, od scénického počínaje, přes výrazový, lidový, společenský, 

nebo moderní konče.  Dále je také mnoho názorů, principů, technik, úkolů a cílů tance. 

Našli bychom i spoustu odlišných přístupů k tanci jako takovému, ale já se zde budu 

opírat jen o dva přístupy z mnoha. 

První z těchto přístupů, je tanec jako způsob pohybu. Ústředním jeho principem 

je silné spojení mezi pohybem a emocemi. Cílem zde nebývá dělat „dělat umění“ nebo 

připravit taneční vystoupení, ale taneční pohyb si prožít a mít z něho radost.                                        

Díky tomu, že tanec probíhá v neverbální rovině, se pohyb stává prostředníkem 

vyjádření, a tak se lidé mohou hluboce ponořit, vnímat je sebe samého a odpoutat se od 

okolního světa. Z  druhého přístupu, je tanec brán jako umění. Na rozdíl od toho 

předchozího, je více kladen důraz na estetickou stránku pohybu, dále na rozvoj 

kreativity a přesnosti provedení (Payenová, 1999). 

Mezi tancem jako uměním a tancem jako způsobem pohybu, existují zásadní 

rozdíly. Tanec v první verzi, má podobně jako sport, terapeutické účinky, a přesto 

terapií není, protože systematicky nerozvíjí spojování vědomé a nevědomé zkušenosti. 

Tanec, který je brán jako způsob pohybu, má pro svůj terapeutický efekt jasné podklady 

(Payenová, 1999). 

Shrnu-li to vše do jedné věty, tak je důležité, že taneční dovednosti a technika, 

taneční vzdělání a umělecký výkon, nejsou v taneční a pohybové terapii hlavním cílem. 
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3.4 Tanec jako terapie 
 

Taneční terapie je forma psychoterapie, ve které je přednostním prostředkem 

změna pohybu (http:// www.baraka.cz/Baraka/b_5/b_5_taneeni_terapie.html, 2009). 

Při taneční terapii mohou nevědomě navozené pohybové reakce vést k asociacím 

ranějších událostí a k jejich novému prožití. Tím si člověk uvědomí vtištěné pocity a 

pocity spojené s událostmi a novým prožitím si je tak může více uvědomit. 

Základem jsou vždy tvořivé taneční improvizace a nevědomé volné pohybové asociace, 

a to ať se jedná o individuální nebo skupinovou terapii. 

Existují 2 způsoby terapeutických technik, první způsob směřuje z „venku dovnitř“ a 

druhý naopak „zevnitř ven“. 

Při práci prvním způsobem vedoucí skupiny zvolí téma, pohybovou hru nebo strukturu 

a skupina se jich účastní. Členové skupiny se obvykle pohybují s otevřenýma očima a 

aktivita směřuje ke konkrétní osobě nebo předmětu. 

Při druhém způsobu si členové skupiny pohyby vytvářejí sami, a vycházejí přitom 

z interakcí, pocitů a příležitostí  

Převzetí zodpovědnosti za pohyb znamená, převzít zodpovědnost za své já, které 

člověk v pohybovém procesu prožívá. Výsledkem pak může být snaha změnit se. 

 Poté co klient přijme pocity za své a vyjádří se tancem, může se v jeho vnitřním světě 

rozvinout jakási komunikace, jež se potom přenese do světa vnějšího (Payenová, 1999). 

Cílem práce taneční terapie není pouze evokace nebo reflexe pocitů, ale podpora 

klienta ve vnímání, co se s ním při expresivním pohybu děje. Bude-li se více snažit 

přijmout vlastní tělo za své, probudí-li se vněm počáteční životní síla, bude se moci na 

procesu změny sám podílet (Payenová, 1999). 
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3.5 Vymezení pojmu tělesné postižení  
 

Pokud se vysloví pojem „tělesné postižení“, většina lidí si vybaví symbol 

vozíčkáře. Ačkoliv má tato ikona ve zdravotní sféře své postavení, tak v oboru 

somatopedie nebo ve speciální pedagogice, je tento znak velice zavádějící. A to z toho 

důvodu, že do skupiny lidí s tělesným handicapem nepatří pouze lidé na vozíčku, ba 

naopak, je to jen menšina, která spadá do oboru somatopedie. 

Tělesné postižení můžeme vnímat jako pohybový defekt ve smyslu funkčního 

omezení (něco oproti normě nefunguje), nebo jako tělesnou deformaci ve smyslu 

estetického postižení (Buřvalová, Reitmayerová, 2007).  

 Pohybové postižení můžeme rozdělit dle pohyblivosti jedince na:      

- lehké: schopnost somatického pohybu                                                                                

- středně těžké: umožňuje pohyb pomocí ortopedických pomůcek                                                  

- těžké: neschopnost samostatného pohybu 

 

Dále lze pohybové postižení členit z hlediska hybnosti:    

- Dolních končetin: významné pro možnost samostatného pohybu, nezávislost na jiných 

lidech, možnost získávání zkušeností a poznatků. 

- Horních končetin: důležité pro samoobsluhu, jakoukoliv pracovní činnost, aktivní styk 

s okolím. 

- Mluvidel a mimiky: zásadní pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, 

vyjadřování emocí. 

- Kombinace předchozích druhů (Buřvalová, Reitmayerová, 2007). 

 

Tělesné postižení je spojeno kromě omezení pohybového a funkčního ještě 

s různými dalšími omezeními. Za jedno z nejvýraznějších, bývá označováno omezení 

množství a do jisté míry i kvality různých podnětů a zkušeností, které představuje 

dlouhodobý stres a psychosociální zátěž. Jedinec s tělesným postižením se méně často 

dostává do společnosti jiných lidí, vrstevníků a díky tomu často zaostává v sociálních 

oblastech (Buřvalová, Reitmayerová, 2007).        
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3.6 Klasifikace tělesného postižení 

 
D. Opařilová a D. Zámečníková (2007), rozdělují postižení do dvou hlavních 

skupin. Mezi první, patří klasifikace podle doby vzniku postižení na vady vrozené a 

získané. Dále potom rozdělují vady podle místa postižení na obrny, amputace, 

deformace, malformace a amputace. 

Další pohled na klasifikaci pohybových vad přináší M. Vítková (1998), která 

píše, že za tělesná postižení se považují taková, která přetrvávají nebo mají trvalé 

nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým působením na kognitivní, emocionální a 

sociální výkony.  

 

3.6.1 Obrny 

 

Obrna je natolik rozšířeným a závažným poškozením, že jsem ji v této části 

věnovala více prostoru.  

Obrny jsou poškození, které se týkají centrální a periferní nervové soustavy. 

Jednotlivé druhy se od sebe liší rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se na parézy 

(částečné ochrnutí) a plegie (úplné ochrnutí).  

Při tomto postižení může nastat poškození v oblasti:  

  - centrální nervové soustavy 

  - tonu (svalové napětí) 

  - koordinace a souhra svalů. 

 

Dělení podle druhu pohybového postižení: 

Podle tonu:  

- Hypotonie, se projevuje sníženým svalovým napětím a ochablostí. 

- Hypertonie, svalové napětí je pořád zvýšené a může se projevit ve formě spasticity nebo 

rigidity (zpomalení, ztuhlost). 

- Střídavý stav, ve kterém dochází k náhlým prudkým mimovolním pohybům nebo k 

atetóze (pomalé kroutivé pohyby končetin a trupu)  
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Podle místa:  

a) Tetra (kvadru) plegie / paréza 

kvadruplegie – úplná obrna 

kvadruparéza – částečná obrna nebo oslabení 

b) Diplégie/ diparéza  

Postižení celého těla, nohy ale více, což je patrné při stání a chůzi. 

c) Hemiplégie / hemiparéza 

Ochrnutí poloviny těla vertikálně, což znamená, že je vždy postižena opačná část 

mozku. Paže, ruka jsou více postiženy než nohy. Taky se v této kombinaci můžou 

projevit poruchy řeči, které jsou častější u pravostranné hemiplégie. 

d) Triplégie / triparéza 

Je hemiplégie s dodatečným postižením jedné končetiny. 

e) Monoplegie / monparéza 

Postižení jen jedné končetiny, nebo se může jednat o hemiplégii v raném stádiu (M. 

Vítková 1998). 

 

3.6.2 Obrna míchy 

 

Je závažným postižením, které hraje v této bakalářské a následné magisterské 

práci klíčovou roli. Toto poškození nastává vlivem různých onemocnění, ale v současné 

době je častou příčinou úraz páteře s následným poraněním míchy. Mezi nejčastější 

příčiny takových poranění bývají autohavárie, sport a zvláště pak skoky do neznámých 

vod. 

Celkový stav postiženého a zachování jeho hybnosti jsou závislé na tom, zda 

byla mícha poškozena částečně nebo úplně, dále také na tom, v jakém místě byla mícha 

poraněna. Čím je mícha zasažena blíže ke krční míše, tím je stav postiženého 

závažnější. Je-li zasažena mícha bederní a křížová, vzniká paraparéza až paraplegie 

dolních končetin a porucha jejich citlivosti. Při poškození horní části krční míchy, 

vzniká spastická kvadruparéza s poruchou citlivosti (M. Vítková, 1998). 
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3.6.3 Paraplegie 

 

Pohyb je neodmyslitelnou součástí každého z nás a za jeho práci můžeme 

děkovat svalům, jejichž funkce je řízena nervovou soustavou. 

Nervová soustava jako taková, má 2 složky a to centrální, která je tvořena mozkem, 

mozečkem a míchou. Druhá složka je periferní a tvoří ji nervové kořeny a periferní 

nervy. Mícha probíhá v páteřním kanálu, který je vytvořen z jednotlivých otvorů 

příslušných obratlů.                                                                                                                                            

Páteř se skládá z 32-33 obratlů (7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních a 4-5 kostrčních). 

Podle latinských názvů se používají zkratky C1-C7 krční obratle, Th1-Th12 pro hrudní 

obratle, L1-L5 bederní obratle, S1-S5 křížové obratle.  

Mícha končí ve výši obratle L1-L2 a dále pokračují pouze terminální vlákna. 

V meziobratlových otvorech vystupují z míchy míšní nervy, jejichž vlákna se směrem 

do periférie spojují a vytvářejí periferní nervy.                                                                              

Motorická vlákna jsou součástí periferních nervů a ovlivňují činnost svalů, zatímco 

vlákna vegetativní ovlivňují činnost srdce, pohlavních orgánů atd.     

 Část míchy, ze které vystupují vlákna jednoho kořene, se nazývá míšní segment.                                                                                                              

Znalost míšních segmentů je nesmírně důležité pro stanovení výšky léze, respektive pro 

určení výšky poranění míchy. Při náhlém a úplném přerušení míchy, přestává mícha 

zprostředkovávat přenos informací z mozku na periférii a naopak.                                                                                                          

V praxi se tyto skutečnosti projeví jako ztráta citlivosti a hybnosti těch svalů, které byly 

inervovány z míšních segmentů pod místem léze. (Z. Faltýnková, 2001). 

(viz Příloha č. 1)                                                               
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 
4.1 Metody sběru dat a jejich zpracování 

 

 Při zpracování výzkumného projektu, byly v bakalářské práci použity tyto metody: 

 - pozorování 

 - dotazníkové šetření 

 - rozhovor 

 

Zvolili jsme metodu pozorování, metodu šetření dotazníkem a rozhovor. 

Během prvního šetření jsme sestavili pohybový program a pozorovali jsme, jak se s ním 

účastníci ztotožní a vypořádají.          

Po dobu 2 měsíců jsme trénovali, učili se nové pohybové motivy a kroky a zároveň 

jsme sledovali, jak jednotliví účastníci vnímají rytmus, jak cítí hudbu, jaký vztah mají 

k tanci a jak se toto mění vzhledem k časovému působení pohybového programu. 

Dále jsme použili metodu šetření dotazníkem, kterou jsme aplikovali po 

skončení pohybového nácviku na jeho účastníky. Vzhledem k tomu, že jsme pro tento 

výzkum nenašli v literatuře žádný standardizovaný dotazník, vytvořili jsme si tak 

vlastní, s použitím literatury pro tvorbu dotazníků (viz Příloha č. 2). 

Poslední metoda řízeného rozhovoru nám doplnila informace o taneční terapii, 

které jsme získali prostřednictvím pozorování. 

 

 

Sběr dat probíhal následujícím harmonogramu 

Informační příprava: Duben – Květen 2009  

Vytvoření dotazníku: Červen 2009 

Zahájení výzkumu, rozeslání dotazníku: Červen 2009 

Hospitační náslech: Červen 2009 

Ukončení výzkumu: Červenec 2009 

Zpracování výsledků: Srpen 2009  
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4.1.1 Dotazníkové šetření 

 

Jako metodu kvalitativního výzkumu jsme zvolili dotazník, do kterého jsme 

zařadili 7 otázek škálových a 8 otázek uzavřených. 

  „Škálové položky jsou typické pro posuzovací škály. Posuzovací škálu (hodnotící 

stupnici) můžeme definovat jako druh dotazníku sloužící ke k záznamu jednotlivých 

vlastností posuzované osoby nebo posuzovaného předmětu posuzovatelem, a to 

způsobem, který zajišťuje určitou objektivnost a zároveň umožňuje kvalitativní 

hodnocení jevu.“   (R. Kohoutek, 1998, str. 5). 

V druhé části dotazníku jsme volili uzavřené odpovědi, které mohly více obsáhnout 

pocity, které v dotyčných pohybový program vyvolal. 

  

4.1.2 Pozorování 

 

V rámci bakalářské práce, jsme měli možnost uplatnit kvalitativní metodu 

neparticipovaného i participovaného pozorování ve dvou podobách.                                    

V první etapě pozorování, v tomto případě participovaného pozorování, jsme sledovali 

skupinu vrstevníků, jak nacvičuje pohybovou skladbu. Měli jsme možnost zhodnotit, 

jak jednotliví cvičenci prožívali nácvik, sledovali jsme jejich emoce a také spolupráci 

mezi tanečníky. 

Během několika měsíců kdy nácvik probíhal, jsme pozorovali, jak se mění vztah 

jedinců k tanci, k hudbě a k pohybu.  

V druhé části, kdy jsme využili neparticipované pozorování, se objektem našeho 

zájmu stala tanečně terapeutická skupina pod vedením MUDr. Terezy Gueye. Při 

hospitaci na tanečně pohybové terapii jsme pozorovali skupinu klientů, jejich pohlaví, 

druh a typ postižení a také prožitky, které u nich tato terapie vyvolává. 
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4.1.3 Rozhovor 

 

Jako poslední kvalitativní vyšetřovací metodu jsme použili strukturovaný 

rozhovor s otevřenými otázkami s MUDr. Terezou Gueye.                                                                       

Pomocí tohoto rozhovoru, jsme měli možnost více prohlédnout do problematiky taneční 

terapie. Dozvěděli jsme se, jaké pomůcky se k tomu využívají, nebo jak dlouho dobu je 

nutné terapii provozovat, aby byly viditelné výsledky.                                                                       

Dále jsme se v řízeném rozhovoru soustředili na otázky, které jsou zaměřené na Terezu 

Gueye jako osobnost, co jí vedlo k tomu vykonávat tuto profesy, nebo z čeho při terapii 

vychází. Tato vyšetřovací metoda nám pomohla zkompletovat výsledky a náhled na 

taneční terapii.     

 

 

4.2 Charakteristika testovaného souboru 

 

Pohybová skladba byla aplikována na 16 člennou skupinu heterogenní skupinu 

ve věku 20-25let. U vybraného souboru jsme sledovali vliv tance a pohybu na jejich 

osobnost, dále jsme pozorovali prožitek jednotlivců z tance a zároveň jsme se zaměřili 

na to, zdali se u cvičenců zlepší vnímavost pro pohyb a hudbu. 

 

Volba vzorku 

 

Vybrali jsme si skupinu dívek a chlapců a vysvětlili jsme jim záměr práce. Vztah 

dotyčných k hudbě a tanci byl velice rozličný.                                                                                  

V dotazníku jsme použili otázky, které byly zaměřené na vztah jedince k pohybu a 

hudbě, na cítění rytmu, na emocionální prožitek z tance a na změny v prožívání 

v důsledku pohybové průpravy. 
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4.3 Sběr dat 

 

Dotazník byl určen pro účastníky pohybové skladby ve věku 20-25 let. 

Pohybové skladby se zúčastnilo 16 tanečníků včetně mě. Z 15-ti rozeslaných dotazníků 

jsem obdržela zpátky 12 z nich. 

Během nácviku jsem si dělala poznámky k tomu, jak se cvičenci projevovali 

během nácviku a jaké emoce z nich vyzařovali. Ve stejném případě to bylo i tehdy, 

když jsem pozorovala klienty na Klinice rehabilitačního lékařství Albertov. 

Rozhovor s MUDr. Terezou Gueye probíhal na Klinice rehabilitačního lékařství 

Albertov, kde jsem se dotyčné ptala na připravené otázky. Zároveň jsem si zapisovala 

poznámky, abych mohla následně přesně formulovat odpovědi.  

 

 

4.4 Analýza dat 

 

Při analýze jsme vycházeli hlavně z výsledku dotazníků. Při vyhodnocení jsme 

zjistili, jak jednotlivci hodnotí svůj vztah k tanci před a po nacvičování pohybové 

skladby, jak prožívali tanec, nebo jaké emoce v nich vyvolával. Výsledky jsme pro 

přehlednost zpracovaly graficky. 

Pozorování a rozhovor jsme vyhodnotili slovně. 
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5 VÝSLEDKY 

 
Výsledky dotazníku jsou prezentovány pomocí grafů. Před každým grafem jsme 

poznamenali zhodnocení výsledků s odkazem na příslušný graf. 

Výsledky z pozorování a z rozhovoru jsou zaznamenány v písemné podobě. 
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Otázka č. 1 zjišťovala, jaký byl vztah k hudbě a k tanci účastníka před zahájením 

pohybového motivu. Tato otázky je ovlivněna individuálním vnímáním jedince a také 

jeho zaměřením. Protože byl výzkum aplikován na studenty tělesné výchovy a sportu, 

tak jsme předpokládali, že jejich vztah k hudbě, k tanci a k pohybu bude pozitivní. 

Výsledky ukázaly, že 6 účastníků odpovědělo výborně, 3 dobře, 2 průměrně a jeden 

ohodnotil svůj postoj k tanci a k hudbě před zahájením pohybové skladby mizivě. 

 

Graf č. 1 
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Otázka č. 2 zjišťovala, do jaké míry byli jedinci schopní, se orientovat v hudbě po 

skončení pohybového nácviku. Přepokládali jsme, že se po nácviku se zlepšila orientace 

v hudbě. Výsledky nám opravdu potvrdily zlepšení. Dále se také ukázalo, že u 

některých jedinců se vztah k hudbě nezměnil. 

Odpovědi byly takové, že 6 tanečníků zhodnotilo svoji orientaci v hudbě a rytmu po 

pohybovém nácviku výborně, 3 dobře, 2 průměrně a 1 podprůměrně. 

 

Graf č. 2 
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Otázka č. 3 nám ukázala, na kolik se změnil vztah účastníků k tanci. Podobně, jako to 

bylo v předchozí otázce, tak i vztah k tanci zaznamenal v průběhu zlepšení.                

Očekávali jsme, že odpovědi budou z velké části pozitivní. Ale i přesto se ukázalo, že 

někteří jedinci měli s tancem podprůměrný vztah, který zůstal i po nácviku neměnný. 

U 4 cvičenců se změnil vztah k hudbě na výbornou, další 4 ho ohodnotili dobře, 2 

průměrně a 2 podprůměrně. 

 

Graf č. 3 
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Otázka č. 4 měla ohodnotit prožitek z nácviku pohybové skladby.                                      

Očekávali jsme, že odpovědi budou různé, a to z toho důvodu, že jedinci měli odlišné 

vztahy k hudbě i k tanci. Ale výsledky nám ukázaly, že prožitek z nacvičování byl pro 

tanečníky příjemný, dokonce jsme nezaznamenali negativní odpověď. Může to být 

způsobeno i příjemnou skupinou lidí, která ve velké míře ovlivnila hodnocení celkové 

nácviku. 

 

Graf č. 4 
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Otázka č. 5  byla zaměřená na emoce při tanci. Tanec je velký emocionální činitel, ale 

zároveň je tento fakt podmíněný vztahem k tanci. Proto jsme očekávali, že odpovědi 

budou mít různé rozestoupení. Ale z většiny se potvrdilo, že tanec byl pro účastníky 

výborný emocionální činitel, popřípadě dobrý, nebo průměrný. 

 

Graf č. 5 
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Otázka č. 6 zjišťovala, do jaké míry se poznali cvičenci mezi sebou během nácviku. 

Tuto otázku jsme zvolili z toho důvodu, že skupina vždy do velké míry ovlivňuje 

prožívání jedince. Předpokládali jsme, že po dvou měsících nacvičování se prohloubí 

vztahy mezi tanečníky a zároveň dojde k bližšímu poznání mezi nimi. Výsledky nám 

naše očekávání potvrdily. Polovina účastníků dokonce ohodnotila poznání skupiny za 

výbornou. 

 

Graf č. 6 
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Otázka č. 7 hodnotila emocionální prožitek z tance. Nechtěli jsme, aby tanečníci 

posoudili emoce během tanečního vystoupení, ale aby zhodnotili své emoce při tanci 

jako takovém. Očekávali jsme, že tanec bude mít na jedince pozitivní vliv. A to z toho 

důvodu, že již v předchozí otázce zaměřené na tanec a emoce, byly odpovědi pozitivní. 

Výsledky nám ukázaly, že více než polovina účastníků měla z tance výborný prožitek, 4 

jedinci dobrý a jen 1 průměrný. 

 

Graf č. 7 
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Otázka č. 8 byla zaměřená na změny, které nastaly u jedince ve vztahu k tanci. 

Očekávali jsme, že dojde k nějakým změnám ve vztahu k tanci a zároveň jsme doufali, 

že to bude pozitivním směrem. Výsledky nám ukázaly, že většina účastníků měla tanec 

vždy ráda. U dvou cvičenců se vztah k tanci nezměnil a v jednom případě se postoj 

k tanci změnil k lepšímu. 

 

Graf č. 8 
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Otázka č. 9 zjišťovala, jaké byly osobní prožitky jedinců z tance. Ačkoli je osobní 

prožitek věcí zcela individuální, tak jsme z předchozích odpovědí na podobné otázky 

předpokládali, že prožitky budou pozitivní. Již z grafu je na první pohled viditelné, že 

odpovědi mají vzestupný pozitivní charakter, tudíž nám výsledky potvrdily předpoklad. 
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Otázka č. 10 byla zaměřená na pocity, které u tanečníků vyvolával nácvik pohybové 

skladby. Velice nás překvapilo, že 10 cvičenců z 12, nácvik velice bavil a byli by 

ochotní do toho jít znova. 2 cvičenci zvolili odpověď, že je to sice bavilo, ale zároveň je 

to stálo dost úsilí.  

 

Graf č. 10 
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Otázka č. 11 zjišťovala, zdali jednici sami na sobě cítili progresi ve vztahu k tanci 

během nácviku. Protože jsme měli ve skupině několik chlapců, u kterých nebyl tanec 

oblíbenou aktivitou, tak jsme právě u nich předpokládali jistou progresi. Výsledky 

nakonec ukázaly, že u 7 cvičenců byl vztah k tanci vždy kladný, a proto u nich progrese 

nenastala. 3 jedinci pocítili zlepšení, ale postoj k tanci se v zásadě nezměnil. Dvěma 

cvičencům nácvik pomohl zlepšit cit pro rytmus a chuť k tanci. 

 

Graf č. 11 
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Otázka č. 12 hodnotila pocity, které byly u tanečníků přítomné před samotnou 

přehlídkou pohybových skladeb. Tyto pocity bývají často determinovány charakterem 

jedince, jeho osobností i mírou nácviku. A proto by bylo velice složité očekávat nebo 

předpokládat výsledky. Nakonec se ukázalo, že 6 tanečníku se těšilo, 5 jich mělo trému, 

i když věděli, že to zvládnou. Pouze jeden cvičenec měl strach, protože si v tanci 

nevěřil. 

 

Gryf č. 12 
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Otázka č. 13 zjišťovala, jaké pocity se v tanečnících odehrávaly po přehlídce 

pohybových skladeb. Tak jako v předchozí otázce jsme neměli možnost předpokládat 

výsledky, tak i v tomto případě jsme se jimi nechali překvapit. Více než polovině, 

tanečníků bylo líto, že pro ně tanec skončil, ale pocity měli příjemné. Celkem třem 

účastníkům se ulevilo v tom slova smyslu, že to mají za sebou. Jeden cvičenec 

přehlídku neprožíval, a proto jeho pocity po vystoupení byly nulové. Jeden tanečník měl 

pocity negativní, protože se mu tanec nepovedl. 

 

Graf č. 13 
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Otázka č. 14 zjišťovala, zdali by měli tanečníci chuť, si prožít pohybový program ještě 

jednou. Z nácviků, které se  málokdy  odehrávaly  v plném počtu jsme předpokládali, že 

většina odpovědí bude ne, nebo možná. Výsledky nakonec ukázaly, že 10 tanečníků by 

si pohybový program prožilo ještě jednou, protože je to bavilo. Zatím co jen 2 cvičenci 

odpověděli, že možná ano. Tudíž se naše výsledky nepotvrdily, ale příjemně nás 

překvapily. 
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Otázka č. 15 měla za úkol zjistit, jestli by cvičenci absolvovali nácvik pohybové 

skladby, bez závěrečného vystoupení. Odpovědi na tuto otázku, mohou hrát klíčovou 

roli při zhodnocení samotného prožitku z tance. Pokud by se ukázalo, že by tanečníci 

absolvovali nácvik i bez samotného vystoupení, znamenalo by to, že je tanec opravdu 

bavil a že z něj měli příjemný prožitek. Ale i přesto jsme předpokládali, že většina 

odpovědí na tuto otázku bude negativních. Výsledky ale byly takové: 5 cvičenců 

odpovědělo na otázku nevím, pouze 3 cvičenci ne a 4 tanečníci ano. Tyto výsledky nás 

mile překvapili, protože z nich můžeme konstatovat, že u některých cvičenců nehrálo 

důležitou roli závěrečné vystoupení, ale tanec, pohyb a hudba jako takový. 

 

Graf č. 15 
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Výsledky otázek z rozhovoru s MUDr. Terezu Gueye 

 

1) Jakým způsobem jste se dostala k taneční terapii a co vás vedlo k tomu, dělat tuto 

práci? 

 

„K taneční terapii jsem se dostala coby čerstvě dostudovaná lékařka. Rozhodovala jsem 

se mezi psychiatrií a internou, ale oboje se mi zdálo příliš omezené. Psychiatrie je 

zaměřená na duši a interna naopak na tělo. Nakonec jsem skončila u rehabilitace, která 

se dá pojmout komplexně.  

V té době jsem již procházela výcvikem arteterapie, takže jsem měla pozitivní zkušenost 

s neverbálními terapiemi a docházela jsem do polikliniky Bohnice jako dobrovolník, kde 

jsem prováděla arteterapii, která se vždy samovolně zvrhla v tanec a pohyb.  

Chodila jsem si také tancovat do různých tanečních kurzů. Objevila jsem nabídku 

Taneční konzervatoře Duncan centre, na absolvování workshopů různých body-mind 

technik lektory z New Yorku.  

Součásti bylo i seznámeni s taneční terapií a moje setkáni s charizmatickou Miriam 

Berger, zkušenou tanečnicí, terapeutkou a učitelkou taneční terapie.  

Podařilo se pak v Čechách zorganizovat ucelený výcvik vedený těmito certifikovanými 

lektory, včetně Miriam Berger.  

Taneční terapii jsem potom začala provozovat na Klinice rehabilitačního lékařství,  

která je velmi nakloněna rozmanitým technikám.“  

  

2) Jak dlouho už taneční terapii provozujete a jaký je o ní u nás zájem.  

 

„ Amatérsky se taneční terapii věnuji od roku 1992 a to v poliklinice v Bohnicích.  

Terapeutický výcvik jsem absolvovala v roce 1998, od té pracuji s taneční terapií na 

Klinice rehabilitačního lékařství oficiálně.  

V oblasti rehabilitace, je o taneční terapii ve světě zájem poměrně velký a to díky 

nenásilnému skloubení pohybu a prožitku. Jinak co se týče této terapie v České 

republice, tak populace o taneční terapii moc neví, je zde počáteční nedůvěra, ale lepší 

se to.“  
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 3) S čím vším se při taneční terapii dá pracovat? 

 

„K samotné taneční terapii nepotřebujete nic. Dokonce i hudba je nadstavba, protože je 

možné pracovat jen se svými rytmy.  Ale samozřejmě každý terapeut využívá různých 

pomůcek. Pomocí nich poté navozuje atmosféru, určuji hodnu a kvalitu pohybu, což 

může být přínosem, ale také muže to může bránit autenticitě.   

Dále se používají různé pomůcky, které učiní kontakt mezi pacienty méně osobním, a to 

především tam, kde např. podání rukou není všem příjemné. 

 Skupinu lze propojit přes RONDO (látku do kruhu), kde je kontakt a zároveň bezpečí, 

dále se používají různé šátky, hůlky, míče atp. dle terapeuta.“   

 

 4) Z čeho vycházíte při sestavování tanečně terapeutické hodiny?  

„Tanečně terapeutická hodina má mít určitý průběh (zahřátí, uvolnění, téma a závěr), 

ale zároveň nemá byt připravena a sestavena dopředu. Terapeut má vycházet z 

aktuálního nastavení a emocí klientů. Samozřejmě, že v průběhu funkční skupiny 

terapeut tuší, kam asi skupina dojde příště a jaké téma se bude řešit. Může mít o tomto 

představu, ale dle aktuální situace ji musí modifikovat.   

Toto je také součásti výcviku, kde se terapeut jednak učí ze zahřátí ve skupině  

vyčíst téma a také získává zásobu různých způsobů, jak téma pohybově zpracovat.“ 

 

 5) Jak dlouho a jak často je nutné provozovat taneční terapii, aby byly na klientech 

viděny výsledky? 

„Taneční terapie má různé podoby dle klientely a prostředí, kde terapeut pracuje.                

Podle toho se i musí upravovat cíle skupiny nebo individuální terapie. Ideálně by měla  

taneční terapie fungovat jako každá dynamická skupinová terapie, tedy uzavřená  

skupina 5-10 lidi, scházející se 1-2x týdně, alespoň 8-12 měsíců.  

Ve většině případů se musíme vsak spokojit se skupinou otevřenou a terapii  

např. 1x týdně 6 týdnů. 

Tam si tedy stanovují cíle spíše konstruktivní, s pacientem se nesnažíme jít do hlubších 

vrstev a otevřít témata, která bychom nestihli v tomto omezeném čase zpracovat.  

Výsledky můžeme někdy vidět po jedné terapii, pokud oslovíme přesně určitý problém a  

objeví se "aha" efekt, ale jinak jde o práci dlouhodobou.“ 
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Výsledky z pozorování 

 

 Pohybová skladba 

 

Velkou součástí této práce, bylo nacvičit pohybovou skladbu se skupinou 

vrstevníků, kteří nemají pohybový aparát omezen postižením. Protože se jednalo o 

taneční vystoupení, které bylo součástí závěrečné známky z povinného předmětu 

„Gymnastika IV“, zhostili jsme se tohoto úkolu všichni velice zodpovědně. 

V pozorování jsme se zaměřili především na emoce, které z tanečníků během 

pohybové skladby vyzařovaly. Z velké míry se jednalo o pozitivně laděné, jako byla 

radost, vášeň nebo smích. Tyto pocity byly také ovlivněny zkušenostmi jedince 

s tancem a jeho pohybovým nadáním 

Pokud bychom měli zhodnotit celkový prožitek z pohybové skladby, tak byl pro 

většinu příjemný, pozitivní, velmi emočně laděný a měl velký vliv na rozvoj 

pohybových možností jednotlivců. Také jsme pozorovali, že se pomocí nácviku 

upevňují vztahy ve skupině, které se ještě utužili společným emočním vypětím při 

závěrečném vystoupení. 

 

Hospitace na hodině taneční terapie 

 

Přestože jsem měla nějaké zkušenosti o tom, jak lidé mého věku (bez 

zdravotního znevýhodnění) vnímají pohyb, chtěla jsem vidět, jak to samé cítí lidé 

s tělesným handicapem. Hlavním důvodem proč jsem se zúčastnila hospitace na lekci 

taneční terapie, bylo vidět rozdíly v tom, jak na hudbu reagují jedinci se zdravotním 

postižením.                                              

  Jak jí dokážou svou omezenou možností pohybu vyjádřit, jestli je jejich 

vnímání pohybu a změny polohy těla stejně tak důležité jako pro jedince bez 

pohybového omezení. 

Také mě velmi zajímalo, jak se s těmito lidmi při taneční terapii pracuje, jakých technik 

se využívá, jaká hudba je nejvíce motivuje, nebo jakým způsobem se vzhledem ke 

svému postižení pohybují. 
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Taneční terapie v praxi 

 

Po příchodu na hodinu terapie jsem byla zaskočena různorodostí postižení a 

věku klientů na terapii. Vyskytovala se zde paraplegie, obrny typu hemiparézy nebo 

diparézy, dále také spasticity jednotlivých končetin, nebo mozková obrna. Ale již v 

prvních minutách terapeutické lekce jsem viděla, že rozmanitost postižení nehraje 

žádnou roli. 

Tanečně terapeutická lekce začínala tím, že všichni seděli na židlích nebo na vozíčkách 

v kruhu. A to proto, aby byli všichni na stejné poziční úrovni a měli stejné možnosti.  

Hodinu většinou odstartovala krásná rytmická hudba afrických bubnů, která dovedla 

klienty motivovat k pohybu a sladit jejich pohyby se skupinou. Mezi první nenáročné 

taneční pohyby patřilo takzvané „ hlemýždění“, neboli pohupování se na židli z jedné 

strany na druhou a přenášení při tom váhy z jedné sedací kosti na druhou.                                       

Poté se přešlo na podobný pohyb, ale váha společně s tělem se pohybovala zepředu 

dozadu. To vše se dělo se zavřenýma očima, abychom mohli změnu poloh „vidět“ a 

hlavně cítit vnitřním zrakem, abychom si snáze uvědomili přelívání váhy a také poloh, 

které tělo během pohybu mění. 

Další pohybový cyklus byl zaměřen na dýchání. Pomocí pohybu paží směrem ven od 

těla, jsme se zhluboka nadechli a postupně se paže přibližovali zpátky k tělu, a tak 

probíhal výdech. Toto se několikrát opakovalo, postupně jsme se snažili pohyb a 

zároveň i dýchání více sladit s hudbou a otáčet při tom trupem střídavě do stran. 

Po několika podobných pohybových cyklech se přešlo do stoje. Protože na taneční 

terapii bylo vždy dost dobrovolníků, kteří při ní pomáhají, mohli si i lidé s ochrnutými 

dolními končetinami vyzkoušet „tančit“ na vlastních nohou. Ti, kteří mohli bez 

asistence stát sami nebo s pomůckami, přenášeli váhu z jedné strany na druhou a 

pohupovali se v bocích do rytmu hudby. Klienti s paraplegií nebo s obrnou dolních 

končetin, pak prováděli to samé s jedním nebo dvěma asistenty. Později se z přenášení 

váhy ze strany do stran stal pohyb boků po směru ležaté osmičky, který už je pohybově 

náročnější, než pohyb předchozí. 

Dalším pohybem, byla výměna dvou párů stojících proti sobě, a to pomocí kroků vpřed 

do rytmu afrických bubnů. 
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Závěrečným cyklem pohybů, bylo cvičení s takzvaným „rondem“, neboli pružnou, 

silnou elastickou látkou do tvaru kruhu. Tuto jednu pomůcku, jsme si všichni společně 

dali za záda, tudíž jsme udělali malý ohraničený kruh. Při cvičení s rondem, byli klienti 

s obrnou a paraplegií na vozíčku, ostatní pak ve stoje. V tomto útvaru jsme opět 

přenášeli váhu ze strany na stranu, ale těžší to bylo tím, že pohyby museli být sladěné 

v celé skupině, protože jsme byli navzájem propojené právě rondem. Dále jsme se také 

přenášeli váhu dozadu na paty a opírali se do ronda, nebo jsme se v této pozici hýbali 

boky z jedné strany na druhou. 

Pomocí ronda, které nás všechny jakoby drželo v jednom kruhu, jsme si lépe uvědomili 

pocit sounáležitost a partnerství, které mezi námi během taneční terapie nastal. A proto 

si myslím, že také právě proto je rondo skvělou pomůckou pro lidi s handicapem. 

Teď bych se ale chtěla vrátit zpátky ke svému cíli, kvůli kterému jsem tento náslech 

absolvovala. Chtěla jsem totiž posoudit, zdali je vnímání lidí se zdravotním handicapem 

stejné, jako u jedinců bez postižení.  

Během rozhovoru, pozorování i dotazníku, jsem tedy došla k následujícímu výsledku. 

Vnímání hudby a pohybu na hudbu není dané postižením, ale typem člověka a jeho 

vztahem k tanci jako takovému. Ačkoli mají lidé se zdravotním postižením omezený 

rozsah svého pohybu, tak závisí především na jejich prožitku a emocích než na tom, 

kolik částí svého těla k jeho realizaci zapojí. 
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6 DISKUZE 
 

Na základě výzkumu, který jsme realizovali, je možné říci, že tanec, hudba i 

pohyb mají velice silné účinky na prožívání, chování a emoce jedince.                                                  

U většiny dotazovaných účastníků pohybového programu se ukázalo, že nastaly změny 

v  prožívání. Také, že se během pohybového programu u některých změnil vztah 

k tanci, zlepšila se orientace v hudbě a komunikace ve skupině 

        Jebavá (1998), ve své knize píše, že prostřednictvím tance lze rozvíjet 

komunikativnost, aniž bychom museli hovořit všichni stejným jazykem, neboť tanec 

překračuje jazykové bariéry.  Nevím, do jaké míry se nám podařilo překonat jazykové 

bariéry, ale z výzkumu vyplynulo, že tanečníci pomocí nácviku dobře poznali skupinu 

cvičenců. Vztahy, které panovaly ve skupině, měly velice pozitivní charakter, tím 

pádem se to odrazilo na samotném prožitku pohybové skladby 

    Ačkoliv jsme tyto výsledky do jisté míry předpokládali, velice mile nás 

překvapil fakt, že většina tanečníků z pohybového programu měla tak dobrý prožitek, že 

by si nácvik ještě zopakovala a to i bez závěrečného vystoupení. Výsledky, které 

vyplynuly z pozorování tanečníků při pohybové skladbě byly také potěšující. 

           Jako pozorovatel, ale i jako organizátor a choreograf, jsem se na začátku 

pohybové skladby setkala s negativními reakcemi na motiv, který jsem do skladby 

vložila. Mohlo to být z toho důvodu, že jsem skladbu tvořila na základě svých 

pohybových možností a nemyslela jsem na to, že ne každý člen by to mohl zvládnout.                               

Dále jsem také pozorovala prvotní ostych z tance, a to zejména u některých chlapců. 

Mohlo to být způsobeno tím, že většina tanečních kroků byla uskutečňována v páru, 

nebo jen kvůli tomu, že k tanci nemají tak blízko a je pro ně obtížně zvládnutelný. 

Ale jak jsme začali všichni prostupovat pohybovou skladbou, prohluboval se tak i 

prožitek skupiny z tance. U mnohých jsme dokonce zaznamenali, že lépe cítí a slyší 

hudbu než na počátku. Postupným opakováním jsme více sladili pohyby s hudbou a o to 

více jsme si při tanci věřili, a tím se také z velké míry zvýšil taneční prožitek. 

 Jebavá (1998) píše, že tanec je umění, v němž hraje hlavní význam lidské tělo, 

můžeme s ním vyjadřovat své city a emoce a odrážet tak náš duševní stav.   
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V této práci jsme se snažili naplnit tuto větu a zároveň poznat duši tanečníku.                        

Výsledky nakonec ukázali, že se nám to opravdu podařilo. 

Duši cvičenců se mi podařilo odhalit i na Klinice rehabilitačního lékařství Albertov, kde 

jsem pozorovala tanečně terapeutickou skupinu. 

Sharon Chaiklin (2009) píše, že taneční terapie je formou psychoterapie, ve které 

je přednostním prostředkem změna pohybu.                                                                                                              

Při pozorování klientů jsem došla k názoru, že zmíněná definice nemůže zcela 

obsáhnout vše, co se na tanečně terapeutické lekci odehrává. Kromě zmíněné „změny 

pohybu“, jsme na klientech pozorovala naprosté uvolnění a odreagování, radost, smích, 

pozitivní emoce a kladný prožitek z tance. 

Dle Buřvalové, Reitmayerové (2007), se jedinec s tělesným znevýhodněním 

méně často dostává do společnosti jiných lidí, vrstevníků a díky tomu často zaostává 

v sociálních oblastech. Podobně o tom píše i Kraclík (1983). 

   Právě proto si myslíme, že hodiny taneční terapie jsou velkou možností a 

výzvou k tomu, aby byl jedinec vyveden ze sociální izolace a navázal hlubší vztahy. 

Kromě sociálních pozitiv, která vychází z taneční terapie, jsou důležité i její zdravotní 

důsledky jako rozvíjení pohybového ústrojí organismu a správné držení těla. 

Tyto všechny faktory ovlivní jedince natolik, že se projeví na celkové osobnosti a 

postoji k životu, který je viditelný na první pohled. 
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7. ZÁVĚR 

 
 V této bakalářské práci jsme se věnovali tanci a pohybové průpravě, která je 

určena lidem bez tělesného oslabení, ale také jedincům s tělesným znevýhodněním. 

Naším cílem bylo posoudit, do jaké míry tanec ovlivňuje emoce, chování, prožívání, 

vnímání a sociální vztahy jednotlivce. 

Secvičili jsme krátký pohybový program s tanečníky bez tělesného omezení a 

pozorovali jsme, jaké změny u nich nastanou. Hlavní body, které jsme u tanečníků 

pozorovali, byly: orientace v hudbě a v rytmu, prožitek z tance, emoce tanečníků, 

spolupráce a komunikace ve skupině, progrese ve vztahu k tance a pocity během a po 

nácviku.  

Na zjištění těchto hodnot jsme použili kvalitativní vyšetřovací metody dotazníku a 

pozorování. 

 Další částí bakalářské práce byla hospitace na tanečně terapeutické lekci. Zde 

jsme měli možnost pozorovat, jak probíhá tanec a pohybová průprava u osob s tělesným 

oslabením. Během hospitace jsme použili kvalitativní vyšetřovací metodu pozorování, u 

kterého jsme se zaměřili na vztah klientů k tanci, emoce při tanci, spolupráci mezi 

klienty a schopnost vyjádřit se pohybem. V rámci tohoto náslechu byl uskutečněn 

rozhovor s taneční terapeutkou MUDr. Terezou Gueye, který nás teoreticky uvedl do 

problematiky taneční terapie, její uplatnění a účinky na jedince s tělesným 

znevýhodněním.  

 Po absolvování předchozích výzkumů, jsme byli schopni posoudit, jaké účinky 

má tanec na jedince, bez ohledu na postižení. Dospěli jsme k závěru, že tanec má velmi 

pozitivní účinky na celkový stav osobnosti. A to z toho důvodu, že působí přímo na 

emoce a prožívání.   

 Pomocí této práce jsme chtěli také zjistit, zdali mají jedinci se zdravotním 

znevýhodněním stejnou možnost se vyjádřit pohybem – tančit, jako jedinci „bez 

znevýhodnění“. Došli jsme k názoru, že tanec není ovlivněn rozsahem pohybu 

tanečníka, ale jeho vnímáním, prožitkem a emocemi, které se během něho uskuteční. 

Protože právě tyto hodnoty, dělají z tance ten zmíněný trysk života, který má sílu 

vyplavovat ze zajetých kolejí. 
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Příloha č. 1  

Rozdělení páteřních segmentů a míšních kořenů 

 

(Z. Faltýnková, 2001, str. 5) 
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Příloha č. 2 

 

Dotazník 

 

Dotazník pro účastníky pohybového motivu 

Dostává se vám do ruky dotazník, který navazuje na pohybovou skladbu, kterou jsme 

spolu nacvičili během závěrečného ročníku bakalářského studia.                                                          

Otázky jsou zaměřené na vaše prožívání v průběhu nácviku a na pocity které ve vás tanec 

vyvolává. Odpovědi jsou vymezeny buď hodnotícími škálami anebo uzavřenými otázkami. 

Při odpovědích do hodnotících škál, prosím vždy podtrhněte jedno číslo, které je 

nejblíže k vaší odpovědi, popřípadě ji doplňte vhodnějším výrazem nebo udáním popisu 

konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje. V druhé části, kdy mají otázky uzavřený 

charakter, vždy potrhněte jedno písmeno odpovědi. 

Prosím o maximální upřímnost v hodnocení a zaručuji, že údaje budou přísně důvěrné a 

nebudou zneužity. 

Hodnotící škála je vymezena čísly 1-5, přičemž: 1=výborný 

                                                                              2=dobrý 

                                                                              3=průměrný 

                                                                              4=podprůměrný 

                                                                              5=žádný nebo mizivý 

1) Jak bys ohodnotil/la svůj vztah k tanci, hudbě a rytmu před zahájením pohybového motivu? 

 

           1     2     3     4     5  

2) Do jaké míry jsi schopný se orientovat v hudbě a rytmu v tuto chvíli? 

 

           1     2     3     4     5  
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3) Na kolik si myslíš, že se změnil tvůj vztah k tanci během vytváření pohybového motivu. 

 

           1     2     3     4     5  

 

4) Jak bys ohodnotil svůj prožitek z nacvičování? 

 

           1     2     3     4     5  

 

5) Jaký účinek měl pro tebe tanec, co by emocionální činitel? 

 

           1     2     3     4     5  

 

6) Na kolik si myslíš, že jsi prostřednictvím nacvičování měl/a možnost poznat skupinu 

cvičenců? 

 

           1     2     3     4     5  

 

7) Jak bys ohodnotil svůj emocionální prožitek s tance jako celku (ne jen ze samotného 

tanečního vystoupení) 

 

           1     2     3     4     5  
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8) Nastali u tebe nějaké změny ke vztahu k tanci během, nebo po nacvičení pohybového 

programu? 

      a) ne, vždy jsem měl/a tanec rád/a 

      b) spíše ne 

      c) ano, změnil se můj postoj k tanci ke špatnému 

      d) ano, změnil se můj postoj k tanci k dobrému 

 

10) Jaký byl tvůj osobní prožitek z tance jako takového? 

     a) negativní, protože nemám tanec rád/a 

     b) normální, nikterak zvlášť jsem tanec neprožíval/a 

     c) pozitivní, pohyb do hudby má rád/a  

     e) výtečný, užíval/a jsem si ho s radostí 

 

11) Co u tebe vyvolával nácvik pohybového motivu? 

     a) nudu, nebavilo mě to 

     b) bavilo mě to, ale stálo to dost práce a úsilí 

     c) bavilo mě to klidně bych do to šel/šla znova 

 

12)Cítil/a si u sebe nějakou progresy ke vztahu k tanci během nácviku? 

      a) ne, nikdy jsem tanec neměl/a rád a to tak i zůstalo 

      b) jisté zlepšení jsem pocítil/a, ale v zásadě se můj postoj k tanci nezměnil 

      c) ano, pomohl mi zlepšit cit pro rytmus a chuť k tanci 

      d) ani ne, protože můj vztah k tanci byl vždy kladný 
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13) Jaké byli tvé pocity před vystoupení pohybových skladeb? 

     a) žádné, věřil/a jsem si 

     b) měl/a jsem trému, ačkoliv jsem věděl/a, že to zvládnu 

     c) měl/a jsem velký strach, protože si v tanci nevěřím 

     d) těšil/a jsem se, až ukážu co ve mně je 

 

14) Jaké byli tvé pocity po přehlídce? 

      a) negativní, nepovedlo se mi to 

      b) žádné, neprožíval/a jsem to 

      c) příjemné v tom slova smyslu, že už to mám za sebou 

      e) nostalgické, bylo mi líto, že tímto pro mě tanec a nácvik skončil. 

 

15) Kdybys měl/a tu možnost, prožít pohybový program ještě jednou, šel/šla, bys do toho? 

     a) určitě ne 

     b) možná 

     c) ano, ale bez závěrečného představení 

     d) určitě ano, bavilo mi to 
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Příloha č. 3 

Fotografie z přehlídky pohybových skladeb 
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Na fotografiích jsou studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu na přehlídce pohybových 
skladeb, 8.4. 2009.                                                                                                                    
autor: Markéta Křikavová                                    


